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Ata n.º 12/2022
Aos quinze dias do mês de junho 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 ata.

Ordem de Trabalhos
1. Aprovação da ata da reunião anterior

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

a) A proposta de renovação de contrato do Doutor Nuno Ricardo da Cruz Garcia, como Professor
Auxiliar Convidado a cem por cento, pelo período de doze meses, para o Departamento de
Informática, foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de renovação do contrato da Doutora Francisca Sarreira Simões Horta Monteiro, com
alteração da situação contratual de Professora Auxiliar Convidada ao abrigo da colaboração
voluntária, para Professora Auxiliar Convidada a vinte por cento, pelo período de seis meses,
para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de renovação de contrato do Doutor Pedro António Gancedo Terrinha, como
Professor Auxiliar Convidado, corrigida a percentagem de contratação referida na convocatória
“colaboração voluntária”, para cinco por cento, pelo período de doze meses, para o
Departamento de Geologia, foi aprovada por maioria, com uma abstenção;
d) a proposta de renovação de contrato do Doutor Pedro Miguel de Castro Olivença, como
Professor Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze meses,
para o Departamento de Geologia, foi aprovada por maioria, com duas abstenções;

e) a proposta de renovação de contrato do Doutor Rui Jorge Fernandes Baptista, com alteração da
situação contratual de Professor Auxiliar Convidado a vinte e cinco por cento, para Professor
Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze meses, para o
Departamento de Geologia, foi aprovada por maioria, com duas abstenções;
f) a proposta de renovação do contrato do Doutor Daniel Fernando da Fonseca Salvador, como
Professor Auxiliar Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze meses,
para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por maioria, com duas abstenções;
g) a proposta de renovação do contrato da Doutora Filipa Isabel de Almeida Monteiro, como
Professora Auxiliar Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze meses,
para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por maioria, com duas abstenções;
h) a proposta de renovação do contrato da Doutora Helena Cristina de Matos Serras Cadete
Serrano, como Professora Auxiliar Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período
de doze meses, para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por maioria, com duas
abstenções;
i) a proposta de renovação do contrato da Doutora Helena Maria da Conceição Cotrim, como
Professora Auxiliar Convidada, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze meses,
para o Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por maioria, com duas abstenções;
j) a proposta de renovação do contrato do Doutor Tiago Capela Lourenço, como Professor Auxiliar
Convidado, ao abrigo da colaboração voluntária, pelo período de doze meses, para o
Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por maioria, com duas abstenções;
k) a proposta de renovação do contrato do Doutor Artur Pedro Duarte Reis Bastos Lourenço, com
alteração da situação contratual de Professor Auxiliar Convidado a setenta e cinco por cento,
para Professor Auxiliar Convidado a cem por cento, pelo período de doze meses, para o
Departamento de Biologia Vegetal, foi aprovada por maioria, com quatro abstenções.
Considerando o número de processos de contratação e de renovação de contratos oriundos de
cada departamento, e no sentido de facilitar a análise dos mesmos, foi criada uma comissão
constituída pelos Professores Cristina Máguas e José Rebordão no sentido de propor um conjunto
de regras para a apresentação destas propostas de contratação e renovação de contratos ao
Conselho Científico.
3. Avaliação de investigadores contratados ao abrigo do DL57 (4.ª série - CEEC Individual e Norma

Transitória)
A renovação dos contratos dos investigadores foi submetida a votação tendo sido obtidos os
resultados a seguir referidos.
O Professor José Rebordão não participou nas votações por se encontrar impedido nos termos do
disposto na alínea d) do número um do artigo sexagésimo nono, do Código do Procedimento
Administrativo.
a) A proposta de renovação do contrato do investigador Giuzeppe Fanizza foi aprovada por
unanimidade;
b) a proposta de renovação do contrato do investigador Rodrigo Carlos Viana Coelho foi aprovada
por unanimidade.
Os membros do Conselho Científico aprovaram a renovação dos contratos suprarreferidos tendo
como base de sustentação a fundamentação a seguir transcrita:

«O Conselho Científico deliberou no sentido de anuir aos fundamentos expressos nos pareceres dos
relatores e da comissão de avaliação, documentos que constam dos respetivos processos de
avaliação.».
Desta decisão podem os interessados pronunciar-se nos termos do artigo sétimo do Regulamento
de avaliação da atividade dos investigadores contratados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de
29 de agosto.
4. Avaliação do período experimental do Doutor Carlos Alexandre Sarabando Gravato

O Conselho Científico votou favoravelmente, por unanimidade, a avaliação do período
experimental do Doutor Carlos Alexandre Sarabando Gravato.

5. 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 Laboratório Associado ARNET, foi alterada, passando a ter a seguinte composição:
Doutor Henrique Manuel Roque Nogueira Cabral, Directeur de l'unité de recherche EABX do
INRAE, Bordeaux, França,
Professora Doutora Maria João da Anunciação Franco Bebianno, Professora Catedrática,
Universidade do Algarve,
Professor Doutor Pedro Miguel Raposo de Almeida, Departamento de Biologia, Universidade de
Évora,
Professor Doutor Pedro Manuel Barcia Ré, Departamento de Biologia Animal, Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa,
Professor Doutor Ricardo Alexandre Perdiz de Melo, Departamento de Biologia Vegetal,
Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa.
Após a referida alteração, a proposta de júri para o procedimento concursal para contratação
de um Investigador Auxiliar, para o Laboratório Associado ARNET, foi aprovada por
unanimidade;
b) a proposta de júri para o procedimento concursal para contratação de um Investigador Auxiliar,
para o Laboratório Associado CHANGE, foi aprovada por unanimidade.
6. Calendário Escolar para o ano letivo 2022/2023

A Professora Conceição Freitas informou que convidou a Subdiretora, Professora Fernanda Oliveira,
para estar presente neste e no próximo ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimento de
eventuais dúvidas que pudessem surgir.
A Professora Fernanda Oliveira apresentou a proposta de calendário escolar, a qual corresponde à
versão aprovada em Conselho Pedagógico. Informou ainda que esta proposta, não corresponde à
proposta inicial da Direção, nomeadamente no que diz respeito ao início do ano letivo e à data do
início do segundo semestre.
Seguiu-se um período de discussão, findo o qual o Conselho Científico considerou que um ano letivo
tão prolongado é incompatível com a atividade científica. Foi ainda entendimento do Conselho
Científico que o início das aulas deverá acontecer ao mesmo tempo para todos os anos, a dezanove

de setembro e, no que se refere às férias da Páscoa, as mesmas não deverão ser repartidas por
duas semanas, mas sim acontecer apenas na semana Santa.

7. Propostas de criação/extinção de ciclos de estudos

Foram submetidas a apreciação do Conselho Científico uma proposta de criação, e seis propostas
de extinção de ciclos de estudos. Submetidas a votação:
a) a proposta de criação do Mestrado em Física Médica, foi aprovada por unanimidade;
b) a proposta de extinção do Mestrado em Geologia, foi aprovada por unanimidade;
c) a proposta de extinção do Mestrado em Geologia Aplicada, foi aprovada por unanimidade;
d) a proposta de extinção do Mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e
Ordenamento do Território, foi aprovada por unanimidade;
e) a proposta de extinção do Mestrado em Geologia Económica, foi aprovada por unanimidade;
f) a proposta de extinção do Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica - Tecnologias e
Aplicações, foi aprovada por unanimidade.

8. Proposta para realização de pós-doutoramento, ao abrigo do artigo 46.º do Regulamento de

Estudos de Pós-Graduação da Universidade de Lisboa
Em cumprimento do estabelecido no número um do artigo quadragésimo sexto do Regulamento
de Estudos de Pós-Graduação da Universidade de Lisboa, foram submetidas a aprovação do
Conselho Científico duas propostas para a realização de programa de pós-doutoramento que, após
votação:
a) a proposta de realização de pós-doutoramento de João Baptista Huvi, foi aprovada por
unanimidade;
b) a proposta de realização de pós-doutoramento de Sandra Domingos João Afonso, foi aprovada
por unanimidade.

9. Áreas disciplinares de contratação

Este ponto da ordem de trabalhos contou com a presença dos Presidentes dos departamentos.
A Professora Conceição Freitas referiu o trabalho já realizado pela comissão criada pelo anterior
Conselho Científico, Comissão para a Definição das Áreas Disciplinares de Contração da FCUL
(CoDAC), a qual cessou as suas funções aquando do fim do fim do mandato do Conselho Científico
que a nomeou.
Acrescentou que em relação à proposta apresentada pela CoDAC, que aborda as Áreas Disciplinares
de Contração e ainda o atual regulamento de concursos para o recrutamento de pessoal docente,
foram entretanto recebidas contribuições dos departamentos de Biologia Vegetal, Geologia,
Estatística e Investigação Operacional, Química e Bioquímica, Biologia Animal e Engenharia
Geográfica, Geofísica e Energia.
Solicitou aos Presidentes de Departamento que enviem as atualizações ao documento das Áreas
Disciplinares de Contração que considerem pertinentes e ainda contribuições com vista à alteração
do actual regulamento de concursos para o recrutamento de pessoal docente.

10. Informações e outros assuntos

Critérios de admissão a concursos para Professor Associado ao abrigo do DL 112/2021, na área de
Estatística e Investigação Operacional
Esteve presente na discussão deste assunto a Presidente do Departamento de Estatística e
Investigação Operacional, Professora Teresa Alpuim, que apresentou argumentos no sentido de alterar
os critérios definidos pelo Conselho Científico, de modo a permitir alargar o leque de opositores ao
concurso. As alterações propostas foram:
Publicação de 7 [passar para 8] artigos nos últimos 10 anos e, nos últimos 5 [passar para 6] anos,
pelo menos 1 artigo em revistas Q1 e outros 2 em revistas Q1 ou Q2 do índice SCIMAGO.
A Professora Conceição Freitas informou que, para que as alterações sugeridas possam ser submetidas
ao Conselho Científico, terá de auscultar o Presidente do Departamento de Matemática sobre as
mesmas, uma vez que se referem à área científica das Ciências Matemáticas. Assim, o assunto será
trazido à próxima reunião deste Conselho.

Requerimento de declaração de ilegalidade das normas regulamentares relativas aos critérios de
avaliação do mérito absoluto para os concursos ao abrigo do DL 112/2021
A Professora Conceição Freitas informou que lhe foi dirigido por duas docentes da Faculdade, um
requerimento a solicitar ao Conselho Científico a declaração de ilegalidade dos critérios aprovados por
este órgão para avaliação do mérito absoluto, no âmbito dos concursos ao abrigo do Decreto-Lei
número cento e doze, de dois mil e vinte e um. Informou que de acordo com Gabinete de Apoio Jurídico
os critérios não configuram um regulamento, e que estão em causa os prazos para impugnação da
deliberação do Conselho Científico. A Professora Conceição Freitas informou ainda que, sobre o
requerimento foi solicitada a emissão de parecer aos serviços jurídicos da Reitoria. Concluiu dizendo
que espera trazer este assunto à próxima reunião do Conselho, já suportado pelo parecer da Reitoria.

Situação do CFCUL
A Professora Ana Simões referiu sumariamente a questão do Centro de Filosofia das Ciências,
nomeadamente, no que diz respeito à coordenação do mesmo, uma vez que esta unidade de
investigação é coordenada por um investigador contratado ao abrigo da Norma Transitória do DL57 e,
de acordo com os novos estatutos da Faculdade, a coordenação das estruturas de I&D deve ser
assegurada por um docente, ou investigador de carreira, que não se encontre em período
experimental. Salientou que esta situação é crítica, uma vez que não existe no Departamento, desde
que se aposentaram os três docentes de carreira o integravam, nenhum docente, ou investigador que
cumpra as condições estatutariamente definidas para assumir a coordenação daquela estrutura de
investigação. Referiu, ainda, a urgência em ser aberto um concurso para Professor Auxiliar nesta área,
uma vez que em dois mil e vinte e quatro cessa o mandato do atual coordenador. Concluiu dizendo
que desde dois mil e dezanove tem vindo a ser solicitada, sistematicamente, a abertura do referido
concurso.

Regimento do Conselho Científico
A Professora Conceição Freitas informou que foram introduzidas na proposta inicial as contribuições
resultantes da discussão tida na última reunião, solicitando aos membros do Conselho que se
pronunciem sobre a versão agora apresentada. Solicitou, ainda, que lhe façam chegar por escrito os

comentários que considerem pertinentes, de modo a que uma versão final possa ser apresentada na
próxima reunião.

Deu-se por finda a reunião pelas treze horas e trinta 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.

