
 

 

 

 

 

EDITAL 

 

 

Doutor Rui Manuel dos Santos Malhó, Professor Catedrático e Presidente do Departamento de Biologia 

Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nomeado Presidente do Júri da prova de 

doutoramento no ramo em Biologia, especialidade de Biologia de Sistemas da Mestre Madalena do Carmo 

Fragoso Pinto, por Despacho do Senhor Diretor e Presidente do Conselho Científico, no uso de competências 

delegadas, nos termos do disposto no n.º 3.1 do Despacho n.º 2059/2022, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 33, de 16 de fevereiro, pelo Reitor da Universidade de Lisboa, faz saber que: 

1 – O júri das referidas provas é constituído pelos seguintes vogais: 

− Doutor Henry L. Danahay, Head of Biology 

Enterprise Therapeutics (Reino Unido), na qualidade de individualidade de reconhecida competência 

na área científica; 

− Doutora Deborah Baines, Professor  

St George's, University of London (Reino Unido); 

− Doutor Martin J. Hug, Direktor 

Klinikumsapotheke da Universitäts klinikum Freiburg (Alemanha); 

− Doutora Margarida Sofia Pereira Duarte Amaral 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (orientadora). 

 

2 – A tese apresentada tem por título “Personalised Therapies for All: Targeting Alternative Chloride 

Channels in Cystic Fibrosis”. 

3 – O ato público de defesa da tese realiza-se no dia 27 de abril de 2022, pelas 10h30 com recurso ao sistema 

de videoconferência, através do link: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86108130865   ao abrigo do n.º 2 

do artigo 5 º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

4 – A duração total não deve exceder as 2 horas e 30 minutos, dispondo o candidato de tempo igual ao das 

intervenções dos membros do júri;  

5 – Concluídas as provas, o júri reúne para proceder à apreciação e respetiva qualificação, por votação 

nominal fundamentada, cujo resultado constará de ata.  

 

Faculdade de Ciências, 

 

Doutor Rui Manuel dos Santos Malhó 

 

 

 

 Presidente do Júri  
(Ao abrigo da nomeação do Diretor e Presidente do Conselho Científico da FCUL)  
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