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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 16.ª reunião do mandato 2021-2023, realizada a 19/12/2022 

Às dezasseis horas do dia dezanove do mês de dezembro 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 99002604909, ao abrigo do permitido pelo nº1 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. Balanço do mandato 2020-2022. 
2. Votação dos projectos de actas das reuniões dos dias 13.10.2022, 06.12.2022 e 19.12-2022. 

Participaram nesta reunião os vogais assinalados no Quadro 1. 

Quadro 1. Registo de participações e votos na reunião do CEFBAUL de 19/12/2022 

 Participação Deliberações realizadas no ponto 2 da ordem do dia 

Linha Nome do vogal P F 
Projecto de 
acta de 
28.07.2022 

Projecto de 
acta de 
28.09.2022 

Projecto de 
acta de 
13.10.2022 

Projecto de 
acta de 
06.12.2022 

Projecto de 
acta de 
19.12.2022 

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

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

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

6 Joana Adelaide Souto Mateus (não docente) X  (+) (+) Sem direito 
a voto 

(+) (+) 

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

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

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

10 João Pedro Farinha Nunes da Costa (não docente) X  Sem direito 
a voto 

Sem direito 
a voto 

(+) (+) (+) 

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

12 Maria Inês Ferreira de Mesquita (docente). X  (+) Sem direito 
a voto 

(+) (+) (+) 

13 Miguel Afonso Xavier Matos Encarnação Gomes 
(discente) 

 X A A A A A 

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

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

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. 

Assuntos apreciados:  

Ponto 1. Balanço do mandato 2020-2022. 
O Conselho fez uma súmula dos trabalhos realizados durante o mandato agora cessante, na 
sequência da qual os vogais indicaram alguns temas que merecem a atenção do próximo 
Conselho, e que a seguir se elencam. 

Assuntos pendentes ou em curso: 

 Assegurar a existência do regulamento para a eleição dos vogais indicados pelos centros 
de investigação ao Conselho Científico, garantindo que o Presidente da Faculdade o 
aprova e publica. 
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 Verificar o funcionamento do Conselho de Gestão, em particular a existência de um/a 
Director/a Executivo/a, assim como a publicação atempada das actas deste órgão. 

 Atender a que o Plano de Actividades para 2023 da FBAUL não está aprovado. 

 Acompanhar a execução das recomendações feitas ao Presidente da Faculdade nos 
últimos dois anos, especificamente as que se encontram por responder.  

 
Recomendações: 

 Sugerir a determinação de um canal próprio e único para a publicação dos despachos do 
Presidente da Faculdade, garantindo maior clareza e transparência. 

 Garantir a publicação atempada de todas as actas dos diferentes órgãos de governo da 
faculdade, determinando um prazo para que tal aconteça. 

 Verificar a regularidade da composição dos diferentes órgãos colegiais, em particular 
aqueles que resultam dos estatutos de 2021. 

 Zelar para que os Planos, Relatórios e Orçamentos que carecem de aprovação pelo 
CEFBAUL sejam fornecidos atempadamente a este órgão. 

 Densificar o regulamento eleitoral detalhando os momentos para publicitação dos editais 
e actas ao longo do processo eleitoral para os órgãos de governo de modo a dificultar a 
fraude ou adulteração de dados. 

 Enquadrar dentro das orientações estratégicas os limites do crescimento da oferta 
formativa da FBAUL em função dos recursos humanos e materiais existentes por forma a 
não vulnerabilizar os níveis elementares de qualidade de ensino e aprendizagem nesta 
Unidade Orgânica. 

 Articular com o Presidente da Faculdade e com o Conselho de Gestão as orientações 
estratégicas de curto prazo para que, durante o período 2023-2024, sejam canalizados 
recursos para a reconstrução das divisões administrativas da FBAUL, dotando-as com os 
meios necessários ao cumprimento das suas funções. 

 
Não havendo mais nada a tratar, passou-se para o ponto seguinte da ordem do dia. 
 
Ponto 2. Votação dos projectos de actas das reuniões dos dias 13.10.2022, 06.12.2022 e 
19.12-2022. 

O vogal secretário informou que os projectos de acta pendentes à presente data são os das 
reuniões de 28.07.2022, 28.09.2022, 13.10.2022, 06.12.2022 e a de hoje, 19.12.2022. 

Cada um dos cinco projectos foi discutido e votado individualmente. Os votos recebidos para cada 
projecto são os assinalados no Quadro 1. Os projectos foram aprovados e tornaram-se as actas 
das reuniões de 28.07.2022, 28.09.2022, 13.10.2022, 06.12.2022 e 19.12.2022 

Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi declarada encerrada às 19h10 do dia 19.12.2022. 

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.  

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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