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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 7ª reunião do mandato 2021-2023, realizada a 24/06/2021 

Às onze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e quatro do mês de Junho de 2021 reuniu o Conselho 
de Escola da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CEFBAUL), através de 
teleconferência realizada na ciber-plataforma “Zoom ID nº81223763784”, ao abrigo do permitido pelo 
nº1 do artigo 5º 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").  

A presente reunião teve, de acordo com a respetiva convocatória, expedida a 18.06.2021, os seguintes 
pontos da ordem de trabalhos: 

1. Informações. 
2. Votação dos projectos de actas das reuniões dos dias 13.05.2021 e 20.05.2021.  
3. Relatório de Actividades 2020: pedido de informação complementar. 
4. Implementação dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes 
5. Outros assuntos. 

Participaram nesta reunião os onze vogais abaixo indicados. 
1. Ana Margarida Tavares Correia (discente) 
2. António de Sousa Dias (trabalhador/a docente) 
3. Fernando Rosa Dias (trabalhador/a docente) 
4. Helena Elias (trabalhador/a docente) 
5. Isabel Castro (trabalhador/a docente) 
6. João Bernardo Miguel Colchete dos Santos (discente) 
7. João Cruz (trabalhador/a docente) 
8. João Maria Azevedo Ribeiro Alves (discente) 
9. João Pedro Farinha Nunes da Costa (trabalhador/a não docente) 
10. Suzana Parreira (trabalhador/a docente) 
11. Tomás Maia (trabalhador/a docente) 

Não participou/participaram nesta reunião o/os quatro vogal/vogais: 

1. Inês Mesquita (trabalhador/a docente)  
2. Joana Adelaide Souto Mateus (trabalhador/a não docente) 
3. José Domingos Rego (trabalhador/a docente) 
4. Miguel Afonso Xavier de Matos Encarnação Gomes (discente) 

Assuntos apreciados:  

Ponto 1. Informações. 

O Presidente do órgão informou o plenário de que: i) se realizou recentemente uma reunião do 
Presidente da Faculdade com os presidentes dos órgãos de governo da Faculdade, com os membros 
do Conselho de Gestão e com os Directores de Departamento para discutir o quadro de apresentação 
de propostas, por parte da FBAUL, à Reitoria, tendentes à obtenção de financiamento ao abrigo do 
“PRR”; ii) até ao dia 09 ou 10.06.2021 o Presidente da FBAUL compilou um conjunto de propostas que 
remeteu para a Reitoria; iii) o Presidente da FBAUL convidou os três docentes que foram contratados 
pela FBAUL ao abrigo do DL57/2016 e os Investigadores contratados ao abrigo do CEEC a incluir os 
seus projectos científico-pedagógicos e de investigação no pacote de propostas a remeter à Reitoria 
para obtenção de financiamento ao abrigo do “PRR”. 

O vogal João Alves informou que a AEFBAUL não foi convidada a participar na reunião de discussão 
acima mencionada. 

O vogal João Cruz informou que o MCTES emitiu no dia 18.06.2021 um esclarecimento acerca da 
excepção existente na legislação que permite aos alunos do ensino superior entrar e sair da Área 
Metropolitana de Lisboa no intervalo de 18 a 21.06.2021 apesar das restrições à circulação que ali 
vigoraram. A que este esclarecimento foi distribuído aos Presidentes das Unidades Orgânicas da 
Universidade de Lisboa. 

Ponto 2. Votação dos projectos de actas das reuniões dos dias 13.05.2021 e 20.05.2021.  

Os dois projectos de acta foram colocados a discussão, durante a qual foram corrigidas imperfeições e 
erros existentes nos textos originais. Os textos finalizados foram submetidos a votação, em duas 
votações separadas nas quais apenas votaram os vogais que haviam participado em cada uma das 
reuniões. 
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O projecto de acta de 13.05.2021 recebeu os votos a favor de todos os vogais presentes na reunião de 
24.06.2021 com direito a voto sobre este projecto, zero abstenções e zero votos contra. O texto foi 
aprovado e passou a constituir a acta da respectiva reunião. 

O projecto de acta de 20.05.2021 recebeu os votos a favor de todos os vogais presentes na reunião de 
24.06.2021 com direito a voto sobre este projecto, zero abstenções e zero votos contra. O texto foi 
aprovado e passou a constituir a acta da respectiva reunião 

Ponto 3. Relatório de Actividades 2020: pedido de informação complementar. 

O Presidente do órgão solicitou ao Secretário que apresentasse a proposta de pedido de informação 
complementar a dirigir ao Presidente da FBAUL. 

O vogal Secretário apresentou os oito pontos que compilou no decurso das reuniões do CEFBAUL 
onde foi discutido o Relatório de Actividades da FBAUL de 2020. Os oito pontos sintetizam-se os 
assuntos para os quais o CEFBAUL manifestou necessidade de recolher informação complementar por 
forma a exercer as suas funções estatutárias, e correspondem ao seguinte texto: 

Pedido de informação adicional acerca do Relatório de Actividades de 2020 
 
Pedido de informação nº 1 
Na página 15 do relatório, secção "C. Recursos Humanos", lê-se que "A nossa Escola viu o 
seu quadro de pessoal docente alargado como era um dos seus grandes objectivos, com a 
abertura de procedimentos concursais para o recrutamento de Professores Auxiliares e 
também a abertura de concursos internos para a promoção de Professores Associados;". 
Pedido: 
1.1.) Esta afirmação é contrariada pelas tabelas nº 22 e 23 do relatório. Qual das afirmações 
deve o leitor do relatório considerar como correcta: a da página 15 ou a das tabelas ? 
Pedido de informação nº2 
Na página 15 do relatório lê-se que "d. Pela primeira vez contamos com um investigador de 
carreira no nosso quadro;". Na página 48 do relatório, no 4º parágrafo, lê-se que "Na carreira 
de Investigação temos um Investigador Júnior no quadro de pessoal da Faculdade pela 
primeira vez". Já no ponto "A" da mesma página lê-se que foi realizada a "Contratação de um 
Investigador Júnior" para a Área Disciplinar/Departamento de CAP. 
Pedidos: 
2.1.) Pode indicar-nos qual foi o edital, prazo de candidatura e júri utilizados para tramitar o 
concurso documental que originou este recrutamento para o quadro de pessoal da 
Faculdade? 
2.2.) Pode indicar-nos quando e se o CCFBAUL foi ouvido acerca deste concurso? 
2.3.) A que serviço ou projecto da FBAUL está afecto o referido investigador? 
2.4.) Pode indicar-nos o nome do investigador contratado? 
Pedido de informação nº3 
Na página 62 do relatório lê-se "-Acompanhamento na contratação de uma investigadora 
júnior ao abrigo do CEEC individual - 2ª edição". 
Pedido: 
3.1.) Esta contratação foi feita para a prestação de serviço no CIEBA ou noutro serviço da 
FBAUL? 
3.2-) Trata-se da mesma contratação que é referida nas páginas 15 e 48 do relatório ou é 
outro processo? 
 
Pedido de informação nº4 
Na página 16 do relatório, na secção "E. Ligação à sociedade", na sua alínea "a", lê-se que 
"Foram celebrados diversos protocolos de cooperação técnica, científica, de estágio e 
administrativa com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras;". 
Pedido: 
4.1.) Pode ser facultada ao CEFBAUL lista discriminando os referidos protocolos ou proceder-
se à sua publicação (da lista) no site da Faculdade? (https://www.belasartes.ulisboa.pt/belas-
artes/protocolos/) 
4.2.) Podem ser facultadas cópias desses protocolos ao CEFBAUL (depois de expurgadas de 
elementos que sejam considerados segredos comerciais ou de outro tipo, ou elementos 
pessoais dos seus signatários)? 
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Pedido de informação nº5 
Na página 17 do relatório, na secção "G. Outros Resultados", lê-se que "Foi concluída a 
Revisão Estatutária em 2020. Porém, face à carência de funcionários não se poderá dar 
andamento à reestruturação dos Serviços prevista nos Estatutos." 
Mais abaixo, na secção "H. Constrangimentos", na alínea c, lê-se que "O número de 
funcionários não docentes continua insuficiente face às reais necessidades da Faculdade, 
quer ao nível das novas exigências de planeamento e estratégia, tornando-se impossível 
proceder às alterações dos Serviços impostos pelos novos Estatutos da Faculdade de Belas-
Artes;" 
Na página 54 do relatório lê-se que "Por outro lado com este número de funcionários torna-
se impossível proceder às alterações dos Serviços impostos pelos novos Estatutos da 
Faculdade de Belas-Artes.". 
Pedido: 
5.1.) Pode concretizar quais (tipo e quantidade) são as carências que, segundo os editores 
do relatório, justificam a não reestruturação dos Serviços? 
 
Pedido de informação nº6 
Na página 19 do relatório, na secção "IV. COVID-19", no 7º parágrafo, lê-se que "Foram 
emprestados computadores, câmaras, e outros aparelhos informáticos a professores, alunos 
e funcionários, de forma a que pudessem trabalhar a partir de casa". 
Pedidos: 
6.1.) Qual é a dimensão do parque informático que foi mobilizado para empréstimo 
domiciliário no âmbito desta campanha? 
6.2.) Quantos destes dispositivos foram emprestados a alunos, quantos foram emprestados 
a professores e quantos foram emprestados a funcionários? 
6.3.) Prevê o Conselho de Gestão fazer alguma despesa até 2023 para modificar a dimensão 
deste parque? 
 
Pedido de informação nº7 
Na página 21 do relatório lê-se que "No âmbito das medidas de prevenção COVID-19 muitas 
foram as aquisições obrigatoriamente realizadas. Estas aquisições rondaram os 120.000 
euros. Destaca-se: (...) - Arranjo do Ar condicionado do Grande Auditório;". 
Pedido: 
7.1.) Porque motivo a despesa com o arranjo do ar condicionado se engloba nas aquisições 
obrigatórias motivadas pelo combate ao Covid-19? 
 
Pedido de informação nº8 
No último parágrafo da página 21 do relatório lê-se que "... o número de casos positivos 
detetados no total dos 1006 testes realizados foi quase insignificante 2 casos". 
Pedido: 
8.1.) Estes 1006 testes foram todos realizados entre Março e Dezembro de 2020 na FBAUL? 

O Presidente do CEFBAUL colocou a proposta de pedido de informação complementar a dirigir ao 
Presidente da FBAUL a discussão. Finda a discussão, a proposta, redigida nos termos acima indicados, 
foi colocada a votação tendo recebido onze votos a favor, zero abstenções e zero votos contra. A 
proposta foi aprovada por unanimidade, ficando o Presidente do CEFBAUL com a incumbência de 
dirigir o pedido ao Presidente da FBAUL. 

Ponto 4. Implementação dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes 

O Presidente do CEFBAUL informou o plenário de que: i) tem notícia de que alguns órgãos da 
Faculdade estão com dificuldade em se apresentarem conforme os novos Estatutos da FBAUL 
publicados em Janeiro de 2021; ii) o CEFBAUL tem a função estatutária de verificar a conformidade da 
actividade da FBAUL relativamente aos Estatutos e, por isso, deve intervir de modo a ajudar os órgãos 
a atingirem a conformidade o mais brevemente possível; iii) de entre as dificuldades de conformidade 
as mais notórias são as relacionadas com a reestruturação dos serviços, a implementação da base de 
recrutamento dos docentes convidados, conselho curatorial e comissão de avaliação interna da 
qualidade. 

A vogal Suzana Parreira informou que o CCFBAUL agendou uma reunião para 07.07.2021 para discutir 
como e se vai aplicar a base de recrutamento, e que este calendário é tendente a inviabilizar a aplicação 
da base de recrutamento em 2021-2022. 
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O Presidente do CEFBAUL referiu que lhe parece, além de desejável, viável a aplicação plena da base 
de recrutamento para as contratações de convidados necessárias para o ano lectivo 2022-2023. 

O vogal João Alves referiu que tem por pertinente que a Comissão de Avaliação Interna tenha uma 
morada de correio electrónico divulgada na página de internet da FBAUL. 

O Presidente do CEFBAUL, que preside por inerência à Comissão de Avaliação Interna, pretende 
realizar a primeira reunião desta Comissão muito em breve. Acrescentou que considera críticos os 
circuitos de informação operacionalizados por esta comissão, nomeadamente no que concerne à 
integridade e transparência dos dados recolhidos nas campanhas de inquérito e das conclusões deles 
extraídas. 

A vogal Suzana Parreira informou que tem nota de que as actas dos órgãos de governo da FBAUL não 
estão a ser publicadas como exigem os Estatutos. 

O vogal João Alves saiu da reunião às 13h10. 

O Presidente do CEFBAUL solicitou a todos os vogais que compilem as imperfeições na implementação 
dos novos estatutos de que têm conhecimento, em qualquer dos órgãos ou sub-unidades da FBAUL, 
para que sejam discutidos numa próxima reunião do CEFBAUL e possam ser vertidos para uma 
recomendação formal a emitir por este órgão. 

Nada mais havendo a tratar, procedeu o Presidente do Conselho de Escola ao encerramento da reunião 
pelas treze horas e dezanove minutos. Após a aprovação da presente acta, esta será assinada pelo 
Presidente do Conselho de Escola e por mim que a redigi.  

É/são anexo/s desta acta: “ANEXO ÚNICO. Mapa de entradas e saídas na reunião de 24.06.2021 do 
CEFBAUL”. 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 08 de Julho de 2021.  

O Presidente do Conselho de Escola,  O vogal que secretariou a reunião, 
(Prof. Associado António de Sousa Dias)  (Prof. Auxiliar João Cruz) 
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ANEXO ÚNICO. Mapa de entradas e saídas na reunião de 24.06.2021 do CEFBAUL. 

 

Meeting ID,Topic,Start Time,End Time,User Email,Duration (Minutes),Participants, 

81223763784,CE > Reunião de Conselho de Escola,24/06/2021 11:30:08 AM,24/06/2021 01:19:10 
PM,asdm@campus.ul.pt,110,12, 

 

Name (Original Name),User Email,Join Time,Leave Time,Duration (Minutes),Guest 

António de Sousa Dias (UN# FBA),asdm@campus.ul.pt,24/06/2021 11:30:08 AM,24/06/2021 
01:19:10 PM,110,No 

Joao Costa,,24/06/2021 11:30:11 AM,24/06/2021 01:19:08 PM,109,Yes 

tomasmaia,,24/06/2021 11:30:16 AM,24/06/2021 01:19:09 PM,109,Yes 

Joao Cruz (Joao Paulo Beles Da Cruz),jcruz@campus.ul.pt,24/06/2021 11:30:30 AM,24/06/2021 
01:19:06 PM,109,No 

Isabel Lopes Castro,isabelcastro@campus.ul.pt,24/06/2021 11:30:38 AM,24/06/2021 01:19:09 
PM,109,No 

João Alves,joaoalves2@campus.ul.pt,24/06/2021 11:30:40 AM,24/06/2021 01:16:02 PM,106,Yes 

Margarida Correia,ana_correia27@hotmail.com,24/06/2021 11:31:08 AM,24/06/2021 01:19:06 
PM,108,Yes 

João Bernardo,,24/06/2021 11:31:24 AM,24/06/2021 01:19:08 PM,108,Yes 

Suzana Parreira,suzanaparreira@campus.ul.pt,24/06/2021 11:31:35 AM,24/06/2021 01:19:05 
PM,108,No 

fprosadias,,24/06/2021 11:34:39 AM,24/06/2021 01:19:09 PM,105,Yes 

helena elias (edu),,24/06/2021 11:46:56 AM,24/06/2021 01:19:09 PM,93,Yes 

Antonio de Sousa Dias (iphone) (iPhone de Antonio),,24/06/2021 12:07:20 PM,24/06/2021 
12:23:03 PM,16,Yes 

Fim. 
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