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CONSELHO GERAL DA ESEL 

ACTA nº 1/CG/2009 

 

Aos vinte e três dias do mês de Setembro de dois mil e nove, pelas 14.30h, reuniu o 

Conselho Geral da ESEL, na formação dos membros eleitos. 

Estiveram presentes: 

 Profª Luísa Maria Correia Azevedo d’Espiney 

 Profª Olga Maria Ordaz Ferreira 

 Profª Maria Manuela Geraldes Gândara Janeiro Salvado 

 Profª Doutora Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez 

 Profª Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira 

 Profª Maria da Graça Vinagre da Graça 

 Profª Glória Maria Marques Afonso Esteves Toletti 

 Profª Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra 

 Drª Patrícia Aresta Branco 

 Maria Ana Santos Silva Pego 

 Tiago Filipe Rodrigues Nascimento 

A Presidente do Conselho Directivo da ESEL não esteve presente na reunião. 

Presidiu à reunião a Profª Maria Manuela Geraldes Gândara Janeiro Salvado, Professora 

mais antiga de entre as presentes, tendo a reunião sido secretariada pela Drª Patrícia 

Aresta Branco. 
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A Presidente deu as boas vindas aos presentes e desejou a todos um bom regresso às 

actividades lectivas. 

Procedeu-se à apresentação individual de todos os conselheiros. 

A Profª Olga Ordaz referiu a publicação do novo Estatuto da Carreira do Pessoal 

Docente do Ensino Superior Politécnico e que se levantavam muitas dúvidas neste novo 

diploma, e que muitas das matérias serão objecto de regulamentos a ser elaborados 

pelos serviços e pelos consultores jurídicos. Referiu também que tinham já ocorrido 

contactos com outras Escolas congéneres. 

A Profª Maria Manuela Geraldes Gândara Janeiro Salvado informou que em Outubro 

entraria num período de dispensa de 6 meses, tendo solicitado não ser a responsável 

pela condução dos restantes trabalhos do Conselho Geral, até à eleição do Presidente. 

Depois de debatida a questão por todos os conselheiros e com a concordância de todos, 

a Profª Olga Ordaz acedeu em assumir a condução dos trabalhos seguintes, até à eleição 

do Presidente do Conselho Geral. 

A Profª Maria Manuela Geraldes Gândara Janeiro Salvado informou que não tinha 

comunicado atempadamente à Presidente do Conselho Directivo da ESEL a realização 

desta reunião, não lhe tendo sido possível estar presente, mas que a sua presença futura 

nestas reuniões decorre do estipulado nos Estatutos da ESEL. 

Iniciou-se então o debate sobre a escolha dos membros a cooptar para o Conselho Geral 

da ESEL, considerando que deveriam ser personalidades de reconhecido mérito, com 

conhecimentos e experiência relevantes para a ESEL e representantes das várias áreas 

da sociedade. 

Depois de todos os conselheiros se terem pronunciado, foram sugeridos e discutidos 

nomes de personalidades externas, com base nos critérios atrás referidos. 

A reunião seguinte, na qual se esperava contar com a presença da Presidente do 

Conselho Directivo da ESEL, terá por objectivo a escolha final dos 4 membros a 

cooptar. 
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Os conselheiros consideraram que os convites formais deverão ser apresentados pela 

Presidente do Conselho Directivo da ESEL. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 16.45 horas, da qual 

foi lavrada a presente acta. 

 

A Presidente  

 

Profª Maria Manuela Geraldes Gândara Janeiro Salvado 

 

 

A Representante do Pessoal não Docente 

 

Patrícia Aresta Branco 

 

 

 


