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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 13.ª reunião do mandato 2021-2023, realizada a 28/09/2022 

Às dezasseis horas e nove minutos do dia vinte e oito do mês de setembro 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 83632039362, 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 dos dias 26-28.07.2022. 
2. Apreciação, discussão e votação da proposta de previsão orçamental para 2023. 
3. Apreciação, discussão e votação da proposta de Plano Estratégico 2023. 

Participaram nesta reunião os vogais assinalados no Quadro 1. 

Quadro 1. Registo de participações e votos na reunião do CEFBAUL de 28/09/2022 

 Participação 
Votação realizada 
no nº1 da ordem 
do dia 

Votação realizada 
no nº2 da ordem 
do dia 

Votação realizada 
no nº3 da ordem 
do dia 

Linha Nome do vogal P F 
Acta da 12ª 
reunião, realizada 
a 28.07.2022 

Proposta de 
Orçamento para 
2023 

Mandatar o 
Presidente do 
CEFBAUL 

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 A A A 

5 Isabel Castro (docente) X  (+) (+) (+) 

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

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

8 João Maria Azevedo Ribeiro Alves (discente)  X A A A 

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 A A A 

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”. 

Assuntos apreciados:  

Ponto 1. Votação do projecto de acta da reunião dos dias 26-28.07.2022. 

A 12.ª reunião do CEFBAUL convocada para 26.07.2022 não foi realizada por inoperacionalidade 
do acesso à rede de internet na FBAUL. No próprio dia 26.07.2022 o Presidente do CEFBAUL 
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convocou nova reunião, com a mesma ordem do dia, para o dia 28.07.2022. O projecto de acta da 
reunião dos dias 26-28.07.2022 dá conta dos trabalhos e deliberações realizadas na reunião do 
dia 28.07.2022 e ostenta o título de “Projecto da Acta da 12ª reunião do mandato 2021-2023, 
realizada a 28/07/2022”. 
O projecto foi discutido e submetido a votação. Recebeu os votos assinalados no Quadro 1. O 
projecto foi aprovado e tornou-se a acta da reunião de 28.07.2022, que será assinada pelo 
Presidente e Secretário do CEFBAUL. 

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

O Presidente do CEFBAUL informou que o documento em apreciação neste ponto da ordem do 
dia é, de facto, a Proposta de Orçamento para 2023 da FBAUL e que este documento foi elaborado 
depois da mais recente reunião do CEFBAUL, que se realizou a 28.07.2022. 

O Presidente do CEFBAUL reiterou que a Proposta de Orçamento para 2023 da FBAUL só agora, 
tardiamente, pode ser submetida ao CEFBAUL porque só durante o mês de Agosto foram 
disponibilizados os elementos necessários para a Divisão Financeira da FBAUL completar o 
respectivo documento. 

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 16h42 para: i) apresentar Proposta de Orçamento para 2023 da FBAUL, ii) assinalar as 
principais diferenças entre o documento “Previsão da Proposta de Orçamento para 2023” datado 
de 25/07/2022 que o CEFBAUL aprovou em 28.07.2022 e a Proposta de Orçamento para 2023 da 
FBAUL agora em apreciação pelo CEFBAUL e iii) responder às questões dos vogais sobre este 
último documento.  

A Coordenadora da DFPIRH-FBAUL informou que a Proposta de Orçamento para 2023 já foi 
entregue pela FBAUL à DGO no dia 18.08.2022. 

A Coordenadora da DFPIRH-FBAUL informou o CEFBAUL de que as duas Divisões, o Núcleo, o 
Gabinete e alguns dos Laboratórios que formam a orgânica dos Serviços Administrativos da 
Faculdade encontram-se em situação de ruptura por falta de pessoal. A situação resulta da 
inexistência de recrutamentos capazes de compensar as aposentações e demissões e é agravada 
pelo crescendo de tarefas a que a abertura de novos cursos obriga. A ruptura tem obrigado a que 
os trabalhadores remanescentes tenham de acumular as tarefas dos que saíram e tenham de 
adiar a realização de tarefas correntes. Acrescentou que o Director Executivo Carlos Guímaro vai 
sair por demissão a seu próprio pedido.  

Depois de realizar as tarefas supra indicadas, e não havendo mais questões dos vogais, a 
Coordenadora da DFPIRH-FBAUL saiu da tele-reunião. 

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 
Proposta de Orçamento para 2023 foi aprovada.  

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

Ponto 3: Apreciação, discussão e votação da proposta de Plano Estratégico 2023. 

O Presidente do CEFBAUL informou que o documento efectivamente em apreciação neste ponto 
da ordem do dia, e que foi distribuído previamente aos vogais, não é o Plano Estratégico 2023 da 
FBAUL mas sim o Plano de Actividades para 2023 da FBAUL. 

O Presidente do CEFBAUL reproduziu em traços gerais o sumário que o Director Executivo da 
FBAUL lhe forneceu oralmente aquando da entrega do Plano de Actividades para 2023 para 
apreciação pelo CEFBAUL. Adicionou que o documento do Plano, apesar de decalcado sobre os 
Planos dos anos anteriores, adopta uma estrutura diferente pautada com pilares estratégicos e 
linhas de acção prioritárias para o tornar mais fácil de usar aquando da aferição da qualidade ou 
da comparação com o relatório de actividades. 

O vogal João Cruz declarou que lhe parece provável que este documento ou o seu conteúdo já 
tenha sido remetido para a Reitoria dado que o Conselho Geral da Universidade já apreciou e 
votou o “Plano de Actividades do Grupo ULisboa para 2023” e este último inclui um capítulo sobre 
a FBAUL. 



 

  Página 3-4  

A vogal Joana Mateus observou que o Plano e o Relatório de Actividades da FBAUL são as 
súmulas dos Planos e Relatórios particulares de cada divisão da Faculdade e, provavelmente por 
isso, os formatos não coincidem. 

Os vogais discutiram o Plano de Actividades para 2023 e concluíram existir os seguintes aspectos 
a aperfeiçoar: i) a inexistência de métricas objectivas inviabiliza a utilidade do documento; ii) é uma 
colectânea de positivas intenções desgarradas dos constrangimentos da realidade actual da 
FBAUL; iii) ocorre desfasamento entre as intenções, a estratégia e as limitações orçamentais. 

O plenário consensualizou: i) que o documento carece de aperfeiçoamento para poder ser 
apreciado como um Plano de Actividades para 2023 objectivo e concreto, nomeadamente 
apresentando métricas para cada item onde tal seja possível e ii) que aguarda por uma versão 
nova e aperfeiçoada do documento para o votar. 

Por unanimidade, o plenário mandatou o Presidente do CEFBAUL para transmitir ao Presidente 
da Faculdade o motivo da não votação do presente documento e a natureza dos aperfeiçoamentos 
que o Conselho tem por pertinentes para poder proceder à sua votação. 

Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi declarada encerrada às 17h45 do dia 28.09.2022. 

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.  

É anexo da presente acta: Mapa das horas de entrada e saída dos vogais, segundo a “plataforma 
Zoom”. 

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: Mapa das horas de entrada e saída dos vogais, segundo a “plataforma Zoom”. 

 Reunião de 28.09.2022 do CEFBAUL 
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