
 
 
 
 

Ata da reunião de Júri da edição de 2021 do Concurso de Ideias — Sustentabilidade no 
Campus de Ciências. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2022, pelas 10:00, reuniu, por videoconferência, o Júri da 

edição de 2021 do Concurso de Ideias – Sustentabilidade no Campus Ciências, composto, nos termos 

do Despacho D/47/2021, de 24 de setembro, e da sua retificação de 2 de outubro,  por Jorge Maia 

Alves, na qualidade de Subdiretor de Ciências, que presidiu, Filipa Pegarinhos, na qualidade de 

Coordenadora do Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade de Ciências e António Gomes 

Martins, na qualidade de co-fundador da Rede Campus Sustentável. 

O Júri apreciou as 5 propostas submetidas a concurso à luz do respetivo regulamento, nomeadamente 

no que se refere aos critérios de admissão e de avaliação definidos, tendo tomado, por unanimidade, 

as seguintes decisões: 

1. Atribuir o primeiro lugar à proposta denominada “Banco de Tempo FCUL - Porque em Casa 

não pode faltar nada”, por considerar que a mesma tem grande potencial para promover o 

desenvolvimento do pilar social da sustentabilidade, não só a nível interno, como mesmo a 

nível externo, no seio da comunidade circundante à Escola. O Júri considerou relevante o facto 

de esta candidatura se encontrar bem fundamentada, contar com uma manifestação de apoio 

clara por parte da entidade responsável pela rede nacional do Banco do Tempo e, ainda, ser 

a primeira iniciativa deste tipo no contexto de uma Instituição de Ensino Superior; 

2. Atribuir uma Menção Honrosa à proposta denominada “Auditoria à Rede Hídrica – Estado e 

Gestão da Rede Hídrica do Campus da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa”, por 

considerar que a mesma, apesar de não ter tido em consideração o trabalho já anteriormente 

desenvolvido ou em curso neste domínio em Ciências, revelar a realização de um trabalho 

prévio por parte dos autores muito meritório por ter sido feito com um grau de profundidade 

e rigor que deve ser destacado.   

 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata 

que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por todos os membros do Júri. 

 

 

 

 

 

 

 

(António Gomes Martins)        (Jorge Maia Alves)         (Filipa Pegarinhos) 
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