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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 12.ª reunião do mandato 2021-2023, realizada a 28/07/2022 

Às catorze horas e dois minutos do dia vinte e oito do mês de julho de 2022 reuniu o Conselho de 
Escola da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CEFBAUL), através da 
teleconferência realizada na ciber-plataforma “Zoom” com o ID 81154891120, ao abrigo do 
permitido pelo n.º1 do artigo 5.º da Lei 1-A/2020 de 19/03/2020 ("Medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da 
doença COVID-19"). De acordo com a respectiva convocatória, a reunião teve como pontos da 
ordem do dia: 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 29.03.2022. 

2. Apreciação, discussão e votação da proposta de estimativa orçamental para 2023 

3. Plano Estratégico da FBAUL. 

4. Outros assuntos. 

Participaram nesta reunião os vogais assinalados no Quadro 1. 

Quadro 1. Registo de participações e votos na reunião do CEFBAUL de 28/07/2022 

 Participação 
Votação realizada 
no nº1 da ordem 
do dia 

Votação realizada 
no nº1 da ordem 
do dia 

Votação realizada 
no nº2 da ordem 
do dia 

Linha Nome do vogal P F 

Acta da reunião 
de 29.03.2022 – 
1ªsessão 
realizada a 
29.03.2022 

Acta da reunião 
de 29.03.2022 – 
2ªsessão 
realizada a 
31.03.2022 

Previsão da 
Proposta de 
Orçamento para 
2023, de 
25/07/2022. 

1 Ana Margarida Tavares Correia (discente)  X A A A 

2 
António de Sousa Dias de Macedo 
(docente)(presidente) X  (+) (+) (+) 

3 Fernando Paulo Leitão Simões Rosa Dias 
(docente)  X A A A 

4 Helena Catarina Silva Lebre Elias (docente) X  (+) (+) (+) 

5 Isabel Castro (docente) X  (+) Sem direito a voto (+) 

6 Joana Adelaide Souto Mateus (não docente) X  (+) (+) (+) 

7 João Bernardo Miguel Colchete dos Santos 
(discente) X  (0) (+) (+) 

8 João Maria Azevedo Ribeiro Alves (discente) X  Sem direito a voto Sem direito a voto (+) 

9 João Paulo Beles da Cruz (docente)(secretário) X  (+) (+) (+) 

10 
João Pedro Farinha Nunes da Costa (não 
docente)  X A A A 

11 
José Domingos Fazenda Coelho de Andrade Rego 
(docente) X  (+) (+) (+) 

12 Maria Inês Ferreira de Mesquita (docente). X  (+) (+) (+) 

13 Miguel Afonso Xavier Matos Encarnação Gomes 
(discente) 

 X A A A 

14 Suzana Isabel Malveiro Parreira (docente) X  (+) (+) (+) 

15 Tomás Santos Maia (docente). X  (+) (+) (+) 

LEGENDA. P: participou. F: faltou.  A: ausente no momento da votação. (+): voto a favor. (-): voto contra. (0): abstenção. 

Porque o órgão reuniu em regime de tele-conferência, não existe uma folha de presenças assinada 
pelos membros. O Anexo 1 da presente acta apresenta os mapas de entrada e saída dos vogais, 
em cada uma das sessões, segundo a “plataforma Zoom”. 
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Regista-se que o Presidente do CEFBAUL convocou uma reunião deste órgão para o dia 
26.07.2022 e que esta foi impossível de concretizar por inoperacionalidade do acesso à rede de 
internet na FBAUL. Logo que foi detectada a referida inoperacionalidade, no dia 26.07.2022, o 
Presidente convocou nova reunião para o dia 28.07.2022, a presente, com a mesma ordem do 
dia. 

Assuntos apreciados:  

Ponto 1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 29.03.2022. 

O projecto foi discutido e submetido a votação. Apenas votaram os vogais que participaram em 
cada uma das duas sessões da reunião de 29.03.2022 (1.ª sessão a 29.03.2022 e 2.ª sessão a 
31.03.2022). O projecto recebeu os votos assinalados no Quadro 1. O projecto foi aprovado e 
tornou-se a acta da reunião de 29.03.2022, que será assinada pelo Presidente e Secretário do 
CEFBAUL. 

Ponto 2: Apreciação, discussão e votação da proposta de estimativa orçamental para 2023 

O presidente do CEFBAUL recordou aos vogais que aquilo que está hoje em apreciação, 
discussão e que será votado neste ponto, é uma estimativa orçamental, materializada no 
documento “Previsão da Proposta de Orçamento para 2023” datado de 25/07/2022 e não o 
Orçamento formal da FBAUL para 2023. A estimativa orçamental foi elaborada pela Divisão 
Financeira da FBAUL com os dados disponíveis à presente data. Os dados necessários para 
completar o Orçamento formal da FBAUL para 2023 apenas estarão disponíveis durante o mês de 
Agosto de 2022, altura em que o CEFBAUL não consegue reunir por os vogais docentes que o 
compõem estarem, então, no usufruto de férias. 

Por convite do Presidente do CEFBAUL, a Coordenadora da Divisão Financeira, Patrimonial, de 
Investigação e de Recursos Humanos da FBAUL (DFPIRH-FBAUL), Isabel Vieira, entrou na tele-
reunião às 14h35 para apresentar a estimativa orçamental e responder às questões dos vogais 
sobre o respectivo documento. Depois de realizar estas tarefas, e não havendo mais questões dos 
vogais, a Coordenadora saiu da tele-reunião às 14h52. 

Os vogais presentes discutiram o documento e deram por encerrado o período de discussão. O 
Presidente colocou o documento a votação, tendo recebido os votos assinalados no Quadro 1. A 
estimativa orçamental materializada no documento “Previsão da Proposta de Orçamento para 
2023” datado de 25/07/2022 foi aprovada. Foi elaborada uma minuta referente a esta deliberação 
para dela dar conhecimento imediato ao Presidente da FBAUL. A minuta encontra-se reproduzida 
no Anexo 2 desta acta para cumprimento do artigo 34.º n.º6 do CPA. 

Passou-se para o ponto seguinte da ordem do dia. 

Ponto 3: Plano Estratégico da FBAUL. 

O Presidente do CEFBAUL informou: i) que o grupo de trabalho do Plano Estratégico tem 
continuado a desenvolver o seu trabalho; ii) que o Plano Estratégico deverá ser articulado com os 
mecanismos de aferição de Qualidade. Não havendo mais informações sobre este assunto, 
passou-se para o ponto seguinte da ordem do dia. 

Ponto 4: Outros assuntos. 

No âmbito deste ponto, o Presidente do CEFBAUL informou: i) que o Conselho Curatorial da 
FBAUL já começou a operar, tendo o Presidente da FBAUL nomeado a professora Maria João 
Gamito como sua substituta naquele Conselho; ii) que os Directores de Departamento receberam 
do Director Executivo da FBAUL uma proposta relativa ao acolhimento, nos laboratórios da 
FBAUL, de estagiários de cursos CTESP e de cursos que acarretem estágios curriculares. 
A vogal Joana Mateus informou: i) que os serviços da Biblioteca da FBAUL recebem alunos 
estrangeiros do ensino secundário para realização dos respectivos estágios curriculares e ii) estes 
estágios têm a duração habitual de 22 dias. 
A vogal Helena Elias saiu da reunião pelas 15h06. 
O vogal Tomás Maia informou: i) que no presente semestre foram arrombados vários cacifos de 
alunos no piso 3 e dali foram furtados materiais e trabalhos que estavam a ser preparados para 
avaliação final; ii) que lhe parece pertinente a Faculdade desenvolver iniciativas que diminuam 
este tipo de incidentes. 
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A vogal Joana Mateus acrescentou que no início do presente mês foram furtados azulejos dos 
painéis de azulejos existentes nas paredes interiores do edifício da FBAUL, tendo havido denúncia 
formal às autoridades policiais. 
 
Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi declarada encerrada às 15h39 do dia 28.07.2022. 

Após a aprovação da presente acta, esta será assinada pelo Presidente do Conselho de Escola e 
por mim, Secretário do Conselho de Escola, que a redigi.  

São anexos da presente acta: ANEXO 1: Mapas das horas de entrada e saída dos vogais, segundo 
a “plataforma Zoom” e ANEXO 2: Minuta relativa às deliberações tomadas nos nº2 e 5 da ordem 
do dia da reunião de 28.07.2022 deste CEFBAUL. 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 19 de Dezembro de 2022. 

O Presidente do Conselho de Escola,  O Secretário do Conselho de Escola, 

(Prof. Associado António de Sousa Dias)  (Prof. Auxiliar João Cruz) 
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ANEXO 1: Mapas das horas de entrada e saída dos vogais, segundo a “plataforma Zoom”. 

 Reunião de 28.07.2022 do CEFBAUL 

Meeting ID Topic Start Time End Time 
Duration 
(Minutes) Participants 

81154891120 
FBA | CE - 
Reunião 

28/07/2022 
01:58:51 PM 

28/07/2022 
03:37:06 

PM 99 11 

      

Name (Original Name) Join Time Leave Time 
Duration 
(Minutes)   

António de Sousa Dias 
28/07/2022 

01:58:51 PM 
28/07/2022 

03:37:06 PM 99   

Helena Elias 
28/07/2022 

02:10:23 PM 
28/07/2022 

03:05:02 PM 55   

Inês Mesquita 
28/07/2022 

02:07:37 PM 
28/07/2022 

03:37:05 PM 90   

Isabel Lopes Castro 
28/07/2022 

01:59:23 PM 
28/07/2022 

03:37:05 PM 98   

Joana Mateus 
28/07/2022 

02:01:37 PM 
28/07/2022 

03:37:05 PM 96   

João Bernardo 
28/07/2022 

02:06:30 PM 
28/07/2022 

03:37:02 PM 91   

Joao Paulo Beles Da Cruz 
28/07/2022 

01:59:06 PM 
28/07/2022 

03:37:02 PM 98   

Jose Domingos Rego 
28/07/2022 

02:00:37 PM 
28/07/2022 

03:37:05 PM 97   

Miguel Afonso Gomes 
28/07/2022 

02:04:20 PM 
28/07/2022 

03:37:03 PM 93   

Suzana Parreira 
28/07/2022 

02:06:09 PM 
28/07/2022 

03:37:02 PM 91   

Tomas Maia 
28/07/2022 

02:04:16 PM 
28/07/2022 

03:37:00 PM 93   
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ANEXO 2: Minuta relativa às deliberações tomadas nos nº2 e 5 da ordem do dia da reunião de 
28.07.2022 deste CEFBAUL.  

 


