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CONSELHO GERAL DA ESEL 

ACTA nº 6/CG/2010 

 

Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e dez, pelas 14.00 horas, reuniu o 

Conselho Geral da ESEL, estando presentes os seguintes conselheiros: 

Prof. Doutor João Augusto Sousa Lopes, Profª Doutora Maria Arminda Mendes Costa, 

Drª Maria Margarida Amado Pinto Correia, Profª Olga Maria Ordaz Ferreira, Profª 

Luísa Maria Correia Azevedo d’Espiney, 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 Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra, Profª Glória Maria Marques 

Afonso Esteves Toletti, Drª Patrícia Aresta Branco, Maria Ana Santos Silva Pego e Ana 

Carina Marques. 

Justificou a sua ausência o Prof. Doutor José Henrique Dias Pinto de Barros. 

Participou na reunião a Profª Doutora Maria Filomena Mendes Gaspar, Presidente da 

ESEL. 

1. O Presidente do Conselho Geral iniciou a reunião saudando a estudante Ana 

Carina Marques, a qual inicia as suas funções como Conselheira dado que o 

anterior Conselheiro Tiago Nascimento terminou o curso e assim deixou de ser 

estudante da ESEL. 

2. A Presidente da ESEL informou o Conselho Geral do percurso atribulado que 

sofreu a preparação do Orçamento para 2011, nomeadamente que inicialmente, e 

apenas no dia 1 de Outubro, o Sr Ministro da CTES tinha informado, em reunião 

para o efeito, que a ESEL teria um plafond de 9.050.000€, considerando que à 

partida o MCTES reservava verbas antes transferidas para as IES, respeitantes a 

pagamentos à FCCN. 
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Nesta reunião, o Sr Ministro da CTES informou que iria dirigir uma carta a 

todos os Presidentes dos Conselhos Gerais da IES, no sentido de justificar o 

atraso na comunicação dos plafonds e que os respectivos orçamentos deveriam 

estar prontos e carregados no sistema informático da DGO até ao final do dia 3 

de Outubro. 

Posteriormente o Ministério das Finanças efectuou um corte simples de 

534.432€, no Orçamento da ESEL. 

Desta forma, entre outras situações que tiveram de ser rapidamente resolvidas, 

foi necessário rever o Orçamento inicialmente projectado pela ESEL, tendo em 

consideração as orientações que se previam vir a ser aprovadas pela Lei do 

Orçamento. 

Foi transmitido ao Conselho Geral que depois de novo trabalho de projecção de 

despesas, a ESEL considerava, e disso tinha informado a tutela a 29.10.2010, 

que apenas seria possível um corte de 104.227€. 

Posteriormente não tinha havido mais desenvolvimentos. 

A Drª Margarida Pinto Correia considerou que o processo de preparação do 

Orçamento tinha sido complicado e que havia que louvar a equipa que tinha 

trabalhado para o efeito. 

3. Foi discutido, aprovado e ratificado por unanimidade o orçamento da ESEL para 

2011, anexo à presente acta. O Conselho salientou que 99,4% do montante 

atribuído à Escola no OE se destina a cobrir encargos com pessoal e considerou 

que, com este condicionamento, fica comprometida a capacidade de 

investimento e desenvolvimento para o corrente ano, o que poderá ter reflexos 

na execução do orçamento. 

4. De seguida, a Presidente da ESEL informou o Conselho Geral das diligências 

que tinham ocorrido desde Setembro passado, respeitantes à intenção do 
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Ministério da Saúde pretender que o pólo Francisco Gentil deixe de pertencer à 

ESEL e seja afecto ao Instituto Português de Oncologia. 

Nomeadamente, a ESEL entende que seria uma oportunidade para que a tutela 

ficasse mais ciente da necessidade de existir um edifício único, para que o 

funcionamento da ESEL e os seus recursos fossem rentabilizados. 

5. A próxima reunião do Conselho Geral ficou agendada para dia 31 de Janeiro de 

2011, pelas 14.30h. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 14.45 horas, da qual 

foi lavrada a presente acta. 

O Presidente do Conselho Geral 

 

 

Prof. Doutor João Augusto Sousa Lopes 

 

A Secretária do Conselho Geral 

 

 

Patrícia Aresta Branco 


