
 
 
 

Ata da reunião de Júri da edição de 2020 do Concurso de Ideias — Sustentabilidade no 
Campus de Ciências. 

 

Aos quatro dias do mês de agosto de 2021, pelas 15:00, reuniu, por videoconferência, o Júri da edição 

de 2020 do Concurso de Ideias – Sustentabilidade no Campus Ciências, composto, nos termos do 

Despacho do Diretor D/40/2020 de 29 de setembro, e da sua retificação de 2 de outubro,  por Jorge 

Maia Alves, na qualidade de Subdiretor de Ciências, que presidiu, Júlia Alves, na qualidade de 

Coordenadora do Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade de Ciências e Maria João 

Rodrigues, na qualidade de Diretora Técnica e Financeira da Lisboa E-Nova – Agência de Energia e 

Ambiente de Lisboa. 

O Júri congratulou-se com o facto de terem sido admitidas a concurso um conjunto de 9 propostas, 

tendo-as apreciado à luz do respetivo regulamento, nomeadamente no que se refere aos critérios de 

admissão e de avaliação definidos, e tomado, por unanimidade, as seguintes decisões: 

1. Atribuir o primeiro lugar à proposta denominada “Consumo de energia em Laboratórios de 

Ciências”, por considerar que a mesma prevê a continuação de trabalhos anteriormente 

desenvolvidos no âmbito de dissertações de mestrado da escola, e também por promover o 

desejável envolvimento da comunidade na temática do uso eficiente da energia; 

2. Atribuir uma Menção Honrosa à proposta denominada “Ciências Connect”, por considerar que 

a mesma tem o potencial de aumentar significativamente a ligação do campus virtual de 

Ciências – Smart Campus – à temática da Sustentabilidade;   

3. Aconselhar a Direção de Ciências a ponderar a possibilidade de vir a fomentar a 

implementação de outras propostas consideradas relevantes, na sua forma atual, ou após 

uma fase de melhor planeamento, nomeadamente, as propostas denominadas “Água boa 

para Ciências!” e “FCompostoresUL – vermicompostores para regenerar o solo na FCUL”. 

 

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. 
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