
 

CONSELHO DE ESCOLA 

 

Proc. 2.1 

 

Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 10ª reunião do mandato 2021-2023, realizada a 10/03/2022 

Às onze horas e trinta e cinco minutos do dia dez do mês de Março de 2022, reuniu o Conselho de Escola 
da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CEFBAUL), através de teleconferência realizada 

na ciber-plataforma “Zoom” com a ID 87360273856, ao abrigo do permitido pelo nº1 do artigo 5º da Lei 

1-A/2020 de 19/03/2020 ("Medidas excepcionais 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 respectiva convocatória, os seguintes pontos da ordem de 
trabalhos: 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 08.07.2021. 
2. Informações. 
3. Calendarização de reuniões ordinárias para 2022. 
4. Plano estratégico (PE): proposta de metodologia para a elaboração do PE. 

Participaram os vogais abaixo indicados e de acordo com o mapa de entradas que fica anexo à acta. 

Reunião do CEFBAUL de 10/03/2022 

 Linha Nome do vogal Participou Faltou 

1 Ana Margarida Tavares Correia (discente)(identificada como Margarida Correia 
no mapa de entradas). 

  X 

2 António De Sousa Dias De Macedo (trabalhador/a docente) (presidente do órgão) X  

3 Fernando Paulo Leitão Simões Rosa Dias (trabalhador/a docente)  X 

4 Helena Catarina Silva Lebre Elias (trabalhador/a docente)  X 

5 Isabel Castro (trabalhador/a docente) X  

6 Joana Adelaide Souto Mateus (trabalhadora não docente) X  

7 João Bernardo Miguel Colchete dos Santos (discente) X  

8 João Maria Azevedo Ribeiro Alves (discente)  X 

9 João Paulo Beles da Cruz (trabalhador/a docente) (secretário do órgão) X  

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

11 José Domingos Fazenda Coelho de Andrade Rego (trabalhador/a docente) X  

12 Maria Inês Ferreira de Mesquita (trabalhador/a docente). X  

13 Miguel Afonso Xavier de Matos Encarnação Gomes (discente)  X 

14 Suzana Isabel Malveiro Parreira (trabalhador/a docente) X  

15 Tomás Santos Maia (trabalhador/a docente). X  

Assuntos apreciados:  

O Presidente do CEFBAUL propôs ao plenário que se alterasse a sequência de tratamento dos pontos da 
ordem de trabalhos da presente reunião e se procedesse com a seguinte sequência: Ponto 2, Ponto 1, 
Ponto 3, Ponto 4. Nenhum dos vogais presentes se opôs a esta alteração, pelo que se procedeu de 
imediato para o Ponto 2. 

Ponto 2. Informações. 

O Presidente do CEFBAUL informou que: i) distribuiu ao vogais, via “googledrive”,  a proposta de manual 
de qualidade da ULisboa, que este documento aguarda aprovação e que servirá de guia para o manual 
congénere da FBAUL; ii) encontra-se em período de consulta pública o projecto de alteração do RACCE-
FBAUL, onde consta a proposta de alterar o número admissível de alunos por turma; iii) encontra-se em 
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período de consulta pública o projecto de regulamento de avaliação do desempenho dos docentes da 
FBAUL; iv) encontra-se em período de consulta pública o projecto de modificação da bolsa de 
recrutamento de docentes convidados da FBAUL; v) existe pertinência em implementar rapidamente os 
mecanismos de garantia da qualidade da FBAUL porque, para obter creditação destes sistemas, as 
unidades orgânicas tem que os ter implementados há mais de doze meses; estes sistemas permitem 
simplificar os processos de acreditação; vi) a plataforma informática Fenix será a ferramenta de recolha 
dos dados a usar na medição da qualidade; vii) os vogais Joana Mateus, João Cruz e António Sousa Dias 
fazem parte do grupo de trabalhadores da FBAUL que se encontram a frequentar uma acção de formação 
sobre o Regulamento Geral de Protecção de Dados a pedido da Directora Executiva; viii) presume que um 
ou dois dos discentes que são vogais em exercício de funções neste CEFBAUL estejam a aproximar-se 
do fim do seu mandato por perda da qualidade pela qual foram eleitos e, por isso, solicita que quem esteja 
nestas condições informe o Presidente do órgão tão cedo quanto possível. 

O vogal João Bernardo informa que, a pedido dos Serviços Académicos da FBAUL, representou os alunos 
do Curso do Mestrado em Crítica, Curadoria e Teorias da Arte perante a comissão de avaliação externa 
daquele curso. O vogal aceitou assumir aquela incumbência, apesar de não ter frequentado o referido 
curso, atendendo a que os Serviços Académicos não conseguiram localizar outro aluno vogal num dos 
órgãos de governo da Faculdade. 

O vogal João Costa informou que considera pertinente que a FBAUL forneça aos seus alunos e 
trabalhadores sessões de formação ou sensibilização sobre usos seguros de sistemas informáticos, tanto 
para protecção dos sistemas da FBAUL como para auto-protecção dos indivíduos. 

Não havendo mais informações a fornecer, passou-se para o Ponto 1 da ordem de trabalhos. 

Ponto 1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 08.07.2021. 

O projecto da acta da reunião de 08.07.2021 foi colocado a discussão, tendo os vogais apresentado os 
pedidos de correcção do texto que entenderam oportunos. Depois de admitidas aquelas correcções, o 
projecto foi submetido a votação, tendo recebido zero votos contra, zero abstenções e o voto favorável 
dos oito vogais presentes com direito a votar este projecto. O projecto foi aprovado e passou a constituir 
o texto da acta aprovada daquela reunião. 

Passou-se de imediato para o Ponto 3. 

Ponto 3. Calendarização de reuniões ordinárias para 2022. 

O Presidente do CEFBAUL informou o plenário de que: i) a proposta de orçamento da FBAUL deverá estar 
finalizada apenas em Agosto de 2022 e tem de ser entregue ao Tribunal de Contas ainda naquele mês; ii) 
considerando que os vogais do CEFBAUL estarão no usufruto das férias anuais no mês de Agosto, propõe 
que se faça a aprovação do documento em duas partes: em Julho de 2022 o CEFBAUL aprecia e vota a 
parte do orçamento que estiver completa naquela data e em Setembro de 2022 aprecia e vota o 
remanescente do orçamento; iii) o CEFBAUL deve preparar o processo eleitoral para o próximo mandato 
dos órgãos de governo da Faculdade e esse processo tem de decorrer no Outono de 2022. 

Atendendo às constrições de calendário acima indicadas, o Presidente do CEFBAUL propõe a realização 
de quatro reuniões ordinárias deste órgão no ano civil de 2022, via plataforma Zoom, nas seguintes datas 
e horas: 

A) 29.03.2022, 11h30, para, nomeadamente, apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades 
para 2022 da FBAUL, do Relatório de Gestão e Contas de 2021 da FBAUL e do Relatório de Actividades 
de 2021 da FBAUL; 

B) 26.07.2022, 11h30, para, nomeadamente, votação da Proposta de previsão Orçamental para 2023; 
C) 22.09.2022, 11h30, para, nomeadamente, votação das partes remanescentes da Proposta de previsão 

Orçamental para 2023 que não foram apreciadas na reunião de Julho; 
D) 13.10.2022, 11h30, para, nomeadamente, votação da proposta do calendário para as eleições dos 

órgãos de governo da Faculdade que cumprirão o mandato 2022-2024. 

O plenário discutiu as particularidades da proposta que entendeu oportunas. Finda a discussão foi 
colocada a votação a referida proposta, tendo recebido zero abstenções, zero votos contra e o voto a favor 
dos dez vogais presentes. A proposta foi aprovada e passou a constituir o Calendário de Reuniões 
Ordinárias do CEFBAUL para 2022. 

Passou-se de imediato para o Ponto 4. 
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Ponto 4. Plano estratégico (PE): proposta de metodologia para a elaboração do PE. 

O Presidente do órgão relembrou o plenário de que o PE da FBAUL é um documento director elaborado 
pelo CEFBAUL ao qual os candidatos a Presidente da FBAUL devem dar resposta através dos Planos de 
Acção que apresentarem nas suas candidaturas. Acrescentou que: i) é provável que o relatório da 
inspecção que o Tribunal de Contas se encontra a realizar às finanças da Faculdade inclua uma referência 
ao facto de estarmos a funcionar sem um PE; ii) a inexistência de um PE dificulta a defesa de alguns 
interesses da FBAUL em ambiente institucional intra-ULisboa; iii) tem por conveniente que o PE seja o 
reflexo dos reais interesses da FBAUL, com metas e indicadores de desempenho expressos; iv) propõe a 
criação de um grupo de trabalho de vogais do CEFBAUL com dois docentes, um discente e um trabalhador 
não-docente com a missão de estabelecer uma metodologia e um calendário para produzir uma proposta 
de PE; v) lhe parece apropriado que o grupo de trabalho ausculte os directores de departamento sobre 
metas e indicadores; vi) tem por adequado que o PE respeite a heterogeneidade dos Departamentos e 
Serviços da Faculdade. 

Os vogais João Costa, João Bernardo, Domingos Rego, António Sousa Dias e Suzana Parreira 
voluntariaram-se para integrar o grupo de trabalho. O plenário concordou com a composição. O grupo de 
trabalho ficou constituído e Presidente do CEFBAUL, enquanto membro do grupo, informou que tomará a 
iniciativa de agendar a primeira sessão de trabalho para os próximos dias. 

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

É anexo desta acta: “ANEXO ÚNICO. Mapa de horas de entradas na sessão Zoom 87360273856”. 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 29 de Março de 2022.  

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 horas de entradas na sessão Zoom 87360273856. 

Meeting ID Topic Start Time End Time 

87360273856 Conselho de Escola - Reunião 10/03/2022 11:30:50 10/03/2022 12:56:05 

    

Name Join Time Leave Time  

António de Sousa Dias  10/03/2022 11:30:50 10/03/2022 12:56:04  

Inês Mesquita 10/03/2022 11:36:08 10/03/2022 12:54:06  

Isabel Lopes Castro 10/03/2022 11:31:16 10/03/2022 12:54:05  

Joana Souto Mateus 10/03/2022 11:31:05 10/03/2022 12:54:06  

João Bernardo 10/03/2022 11:31:15 10/03/2022 12:56:04  

João Costa 10/03/2022 11:31:08 10/03/2022 12:54:07  

João Cruz 10/03/2022 11:31:42 10/03/2022 12:54:03  

Jose Domingos Fazenda Coelho De Rego 10/03/2022 11:37:12 10/03/2022 12:54:05  

Suzana Parreira 10/03/2022 11:31:58 10/03/2022 12:54:05  

Tomás Maia 10/03/2022 11:31:24 10/03/2022 12:54:14  

Fim do documento. 
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