Reunião do Conselho de Escola
Acta da 17ª reunião do mandato 2019-2021, realizada a 25/06/2020
Às catorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e cinco do mês de Junho de 2020
reuniu o Conselho de Escola da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
(CEFBAUL), através teleconferência realizada na ciber-plataforma “Zoom” com o ID 939
5660 0439, 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"). De acordo com a respectiva
convocatória, expedida a 17/06/2020, a reunião teve como pontos da ordem do dia:
1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 28.05.2020;
2. Votação do projecto de novos Estatutos da FBAUL;
3. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas e do Relatório
de Actividades de 2019;
4. Outros assuntos.
Participaram os vogais abaixo indicados.
1. Afonso de Matos (discente)
2. António de Sousa Dias de Macedo (docente)(Presidente do Órgão);
3. Carla Maria Coelho Soeiro (não-docente);
4. Elsa Maria da Cunha Brandão Pinto Pedrosa (não-docente);
5. Fernando António Pina Nunes (discente);
6. Fernando Paulo Leitão Simões Rosa Dias (docente)
7. João Paulo Beles da Cruz (docente)(Secretário do Órgão);
8. José Domingos Fazenda Coelho de Andrade Rego (docente);
9. Patrícia Cristina Silva Figueira Gouveia (docente)
10. Rui Alexandre Rosa Grincho Serra (docente)
11. Sérgio Vicente Pereira da Silva (docente)
12. Suzana Isabel Malveiro Parreira (docente);
13. Tomás Santos Maia (docente).
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 o mapa com as horas
de entrada e saída dos vogais, segundo a “plataforma Zoom”.
Não compareceram as vogais Juliana Lee Pinto e Ana Carolina .
O texto da presente acta descreve, para cada deliberação tomada ao longo da reunião, o
quórum deliberativo existente em cada momento.
Assuntos apreciados:
Ponto 1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 28.05.2020
O Presidente do Órgão colocou o projecto de acta a discussão. Foram incorporadas as
alterações de sugestão apresentadas pelos vogais. Depois desta incorporação o texto foi
submetido a votação às 14h42, tendo sido apurados zero votos contra, zero abstenções
e dez votos a favor dos vogais presentes Afonso de Matos, António de Sousa Dias, Carla
Soeiro, Fernando Pina Nunes, João Cruz, José Domingos Rego, Patrícia Gouveia, Rui
Serra, Sérgio Vicente Silva, Suzana Parreira. Apesar de esta presente, o vogal Fernando
Pina Nunes não participou nesta votação por não ter participado na reunião de
28.05.2020.
O texto foi aprovado e passou a constituir a acta daquela reunião, que será assinada,
arquivada e afixada na página de internet da Faculdade.
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Ponto 2: Votação do projecto de novos Estatutos da FBAUL;
O Presidente do CEFBAUL apresentou a versão consolidada do texto dos estatutos
incorporando todas as alterações aprovadas até à mais recente reunião do órgão.
A vogal Elsa Pedrosa integrou a reunião neste momento, mas apenas com ligação áudio.
A vogal Patricia Gouveia referiu que considerou insuficiente o tempo colocado à
disposição dos vogais, dois dias úteis, para lerem a versão consolidada e sugeriu que
fosse alargado por mais uma semana, antes de ser submetido a votação. Mais informou
que, a haver votação, teria de se abster por não ter conseguido ler todo o texto.
Os demais vogais presentes concordaram com a sugestão, atendendo à relevância do
documento para o futuro da FBAUL e à pertinência de ter todos os vogais em posição de
votar plenamente conhecedores do texto.
O Presidente do órgão propôs que a votação fosse adiada para a próxima reunião do
CEFBAUL, no que foi secundado por todos os vogais presentes. Não foi realizada a
votação.
Ponto 3: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas e do
Relatório de Actividades de 2019.
O Presidente do CEFBAUL apresentou os documentos que se submetem a discussão e
votação neste ponto, e que haviam sido distribuídos antecipadamente aos vogais. Pediu
à Directora Executiva da FBAUL (DE-FBAUL) (Maria Delgado) e à Coordenadora da
Divisão Financeira, Patrimonial e de Apoio à Investigação da FBAUL (CDFPAI-FBAUL)
(Isabel Vieira) para integrarem a reunião de modo a esclarecer os vogais sobre o
conteúdo dos documentos em apreço. As duas colegas entraram na reunião às 15h32.
Também solicitou a participação do Presidente da FBAUL.
A DE-FBAUL procedeu de imediato a uma apresentação dos documentos.
O Presidente da FBAUL (Fernando António Baptista Pereira) entrou na reunião às 15h36.
A CDFPAI-FBAUL prosseguiu com as explicações relativas ao formato e conteúdo dos
documentos.
O Presidente da FBAUL teceu observações acerca da condição financeira e patrimonial
da Faculdade, entre as quais: i) que o projecto de execução das obras no actual edifício
da FBAUL e nos “novos espaços” ainda não tinha sido entregue ao dono da obra aquando
da sua (Presidente) tomada de posse em Março de 2019; ii) que o projecto de execução
foi entregue em Junho ou Julho de 2019 depois de algumas reuniões para esclarecer
dúvidas do arquitecto contratado; iii) que então a Reitoria, que é a financiadora das obras
e a dona da obra, foi chamada a avançar com o concurso para selecção do empreiteiro,
mas não se registaram avanços significativos; iv) que não lhe pareceu (ao Presidente)
que o projecto de execução especifique rigidamente qual vai ser a utilização definitiva de
cada sala do edifício; v) que uma vez lançado, o concurso para selecção do empreiteiro
poderá demorar cerca de seis meses; vi) que tem insistido junto da reitoria para
prosseguir com o processo.
O vogal Tomás Maia perguntou ao Presidente se este mantinha a intenção de reabrir a
discussão dentro da FBAUL sobre qual vai ser a atribuição das funções de cada espaço
do edifício. O Presidente respondeu que “Está tudo na nossa mão” e que “A seu tempo
abriremos essa discussão, mas que agora a prioridade é [concretizar] o arranque das
obras”.
Os convidados (DE-FBAUL, CDFPAI-FBAUL e Presidente da FBAUL) responderam
ainda a outras questões que os vogais consideraram pertinente colocar.
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O vogal Afonso Matos apresentou ao Presidente da FBAUL as preocupações relativas às
dificuldades de pagamento das propinas que alguns alunos da Faculdade estão a
encontrar por motivo da perda de rendimentos dos seus agregados familiares em
consequência da estagnação económica produzida pelas leis anti-Covid19. Pediu ao
Presidente que constituísse uma equipa para estudar formas de facilitar o pagamento das
propinas para alunos com dificuldades económicas, sem esquecer que alguns destes
terão dificuldade em comprovar perdas de rendimentos devido às situações laborais
precárias que vivem, nomeadamente mediadas por “recibos verdes” e prestações de
serviços.
O Presidente informou que todos os pedidos de pagamentos faseados e extraordinários
de propinas que os alunos da FBAUL têm vindo a formalizar desde Março passado têm
sido aprovados imediatamente. Estes pedidos têm provindo maioritariamente de alunos
de mestrado. Também foi alargado o prazo de pagamento das prestações normais das
propinas, de modo a facilitar a vida a todos os alunos neste semestre. Acrescentou ainda
que tudo o que está ao alcance da FBAUL para aliviar o programa de pagamentos de
propinas, está a ser feito, e que outras medidas de maior alcance terão de ser ordenadas
pela Reitoria.
O Presidente do CEFBAUL agradeceu a presença dos convidados e solicitou que
saíssem da reunião para que o órgão prosseguisse os seus trabalhos. Os convidados
anuíram e saíram.
A vogal Elsa Pedrosa observou que no Relatório de Actividades, nas secções dedicadas
ao ensino e ao pessoal não docentes pode constatar-se que: i) o número de alunos tem
crescido ao longo dos anos mais recentes, ii) o número de funcionários não tem
acompanhado aquele crescimento, o que provoca um agravamento do rácio alunosfuncionários, iii) que os serviços administrativos da FBAUL se encontram agora a
funcionar no limite da capacidade humana, iv) se a FBAUL tenciona aumentar ainda mais
o número de alunos que a frequentam, é essencial dotar os serviços com o pessoal
suficiente, sob pena de não se conseguir dar uma resposta adequada àqueles.
O Presidente do CEFBAUL questionou os vogais se podia dar por terminada a fase de
discussão e prosseguir para a votação dos dois documentos. Todos os vogais
concordaram.
Foi submetido a votação o Relatório de Actividades de 2019 da FBAUL, tendo sido
registados zero votos contra, uma abstenção do Vogal Fernando Rosa Dias e doze votos
a favor dos vogais Afonso de Matos, António de Sousa Dias de Macedo, Carla Maria
Coelho Soeiro, Elsa Maria da Cunha Brandão Pinto Pedrosa, Fernando António Pina
Nunes, João Paulo Beles da Cruz, José Domingos Fazenda Coelho de Andrade Rego,
Patrícia Cristina Silva Figueira Gouveia, Rui Alexandre Rosa Grincho Serra, Sérgio
Vicente Pereira da Silva, Suzana Isabel Malveiro Parreira e Tomás Santos Maia
(docente). O documento foi aprovado.
Seguidamente foi submetido a votação o Relatório de Gestão e Contas de 2019 da
FBAUL, tendo sido registados zero votos contra, uma abstenção do Vogal Fernando Rosa
Dias e doze votos a favor dos vogais Afonso de Matos, António de Sousa Dias de Macedo,
Carla Maria Coelho Soeiro, Elsa Maria da Cunha Brandão Pinto Pedrosa, Fernando
António Pina Nunes, João Paulo Beles da Cruz, José Domingos Fazenda Coelho de
Andrade Rego, Patrícia Cristina Silva Figueira Gouveia, Rui Alexandre Rosa Grincho
Serra, Sérgio Vicente Pereira da Silva, Suzana Isabel Malveiro Parreira e Tomás Santos
Maia (docente). O documento foi aprovado.
Destas duas aprovações foi feita a minuta que se reproduz em anexo à presente acta. A
minuta foi enviada para o Presidente da FBAUL e para a Directora Executiva.
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Ponto 4: outros assuntos.
O vogal Fernando Pina informou o CEFBAUL ter notificado o Presidente do CEFBAUL
dando conta de uma reclamação por si formulada junto do Presidente da FBAUL, Diretora
Executiva da FBAUL, Serviços Académicos da FBAUL, Conselho Pedagógico da FBAUL,
Direção de Área de Arte Multimédia, Coordenação do 1º Ciclo de Arte Multimédia, Direção
de Área de Pintura, Coordenação do 1º Ciclo de Pintura e com conhecimento do
Presidente do CEFBAUL e da AEFBAUL, relativa a um pedido de recurso a avaliação
numa UC por si frequentada e que ao fim de cinco meses não tinha obtido qualquer
resposta por parte do professor. Referiu ainda que o docente em causa já tinha demorado
cinco meses, para lá do prazo regular, a publicar a nota dessa UC, facto que consta da
mesma reclamação. A título informativo observou que após o envio da mencionada
reclamação recebeu resposta do docente ao pedido de recurso a avaliação, e que esta
se apresentou em termos pouco curiais. O vogal Fernando Pina estranhou o facto de não
ter havido nenhuma manifestação, ou informação, do CEFBAUL relativamente a este
assunto. O referido vogal observou não ter sido confirmada a receção da reclamação por
nenhum dos outros órgãos ou entidades, excetuando a Direção de Área de Arte
Multimédia, uma falha procedimental grave em particular numa época em que era
impossível apresentar uma reclamação por outros meios que não através de correio
eletrónico. Para o vogal Fernando Pina a sua reclamação continua a carecer de resposta.
O Presidente do CEFBAUL informou que: i) encaminhou a notificação do vogal para o
Conselho Pedagógico da FBAUL dado que lhe pareceu que era assunto da competência
exclusiva daquele órgão e ii) absteve-se de distribuir a notificação aos restantes membros
do CEFBAUL por lhe parecer que o assunto não se enquadra nas competências deste
órgão.
O vogal Fernando Pina alegou que anteriormente o CEFBAUL foi célere e zeloso no
tratamento do assunto da suspensão do regime de exclusividade de alguns docentes da
Faculdade mas que agora aparta um assunto que versa os interesses dos alunos.
O vogal João Cruz observou que, à luz das informações agora prestadas pelo vogal
Fernando Pina, e desconhecendo por completo a substância e os trâmites da reclamação
por este formulada, o assunto só entra na competência do CEFBAUL se durante o
processamento da reclamação ocorrer alguma actuação do Presidente ou Conselho de
Gestão da FBAUL que seja considerada irregular ou injusta. Nessas circunstâncias o
CEFBAUL deve usar a sua competência de fiscalizar a atuação destes dois órgãos. O
vogal João Cruz observou, porém, que a haver matéria para processo disciplinar ao
referido professor, tal seria competência do Presidente da Faculdade.
O vogal João Cruz abandonou a reunião às 17h08.
O Presidente declarou encerrada a sessão às 17h10.
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: Mapa das horas de entrada e saída dos vogais, segundo
a “plataforma Zoom” (01 página) e a minuta da presente reunião.
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 09 de Julho de 2020.
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”.
ID
da
Reunião Tópico

Horário
Início

de Horário
Término

de Duração
(Minutos)

93956600 CE - Reunião de dia 25 de junho de
439
2020
6/25/20 14:32 6/25/20 17:10 158

Nome (Nome original)

Horário
entrada

de Horário
saída

Afonso Matos

6/25/20 14:32 6/25/20 17:09 158

António de Sousa Dias

6/25/20 14:32 6/25/20 17:10 158

Carla Soeiro

6/25/20 14:38 6/25/20 17:10 152

Elsa Pedrosa

6/25/20 14:32 6/25/20 14:33 2

Elsa Pedrosa

6/25/20 14:33 6/25/20 14:35 2

Elsa Pedrosa

6/25/20 14:35 6/25/20 14:37 2

Elsa Pedrosa

6/25/20 14:43 6/25/20 14:44 2

Elsa Pedrosa

6/25/20 14:45 6/25/20 17:10 145

Fernando Pereira

6/25/20 15:37 6/25/20 16:37 61

Fernando Pina

6/25/20 14:32 6/25/20 17:10 158

Fernando Rosa Dias

6/25/20 14:37 6/25/20 17:10 153

Joao Paulo Beles Da Cruz

6/25/20 14:32 6/25/20 17:08 157

Participantes
18

de Duração
(Minutos)

Jose Domingos Fazenda Coelho De
Rego
6/25/20 14:33 6/25/20 17:10 157
Maria Das Dores Gomes Delgado e
Isabel Vieira
6/25/20 15:27 6/25/20 16:37 71
Patricia Gouveia

6/25/20 14:32 6/25/20 17:09 158

Rui Alexandre Rosa Grincho Serra 6/25/20 14:37 6/25/20 17:10 153
Sergio vicente

6/25/20 14:32 6/25/20 16:49 138

Suzana Parreira

6/25/20 14:34 6/25/20 17:10 156

Tomás Maia

6/25/20 15:21 6/25/20 17:09 109
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ANEXO 2: Minuta da reunião de 25/06/2020, relativa às aprovações realizadas no ponto
3 da ordem do dia.
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