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CONSELHO GERAL DA ESEL 

ACTA nº 2/CG/2013 

 

Aos quinze dias do mês de Outubro de dois mil e treze, pelas 10h, reuniu o Conselho 

Geral da ESEL, na formação dos membros eleitos. 

Estiveram presentes: 

• Luísa Maria Correia Azevedo d’Espiney 

• Olga Maria Ordaz Ferreira 

• Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez  

• Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira 

• Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra 

• Maria da Graça Vinagre da Graça 

• Maria Adriana Pereira Henriques 

• João Manuel Braz Veiga 

• Patrícia Aresta Branco 

• Bruno Miguel Venâncio Alexandre 

• Bernardo Simões Tavares Sousa 

Esteve presente na reunião a Profª Doutora Maria Filomena Mendes Gaspar, Presidente 

da ESEL. 

Presidiu à reunião a Profª Olga Maria Ordaz Ferreira, Professora mais antiga de entre as 

presentes, tendo a reunião sido secretariada pela Drª Patrícia Aresta Branco. 

A Presidente deu as boas vindas aos membros do novo Conselho Geral. 
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Procedeu-se à apresentação individual de todos os conselheiros. 

A Profª Olga Ordaz referiu que se optou por excluir o período de férias (Agosto e 

Setembro) da contagem do tempo para a marcação da presente reunião do C. Geral. 

Clarificou o processo de cooptação dos membros externos para este Conselho, bem 

como as suas competências e responsabilidades. 

Congratulou-se pela forma como o anterior C. Geral desempenhou as suas funções e a 

mais-valia que a sua atitude cooperante e assertiva trouxe para a ESEL, de modo a que 

fossem sempre procuradas as melhores soluções para os problemas que se foram 

colocando. 

Informou que tinha convocado a Srª Presidente da ESEL, de acordo com o previsto nos 

estatutos, e como foi prática no anterior Conselho, de modo a participar, dando todos os 

esclarecimentos que se entendam necessários, face ao cargo que desempenha. 

Salientou a importância da composição definitiva do órgão, bem como da eleição do 

Presidente, para que ainda antes do fim do ano, se procedesse á imprescindível 

ratificação da proposta de OE 2014 que a ESEL enviou para o Ministério das Finanças, 

bem como do Plano de Atividades. 

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

da ESEL, considerando-se que deveriam ser personalidades de reconhecido mérito, da 

área da academia, investigação, ligação á profissão e á comunidade, com conhecimentos 

e experiência relevantes para a ESEL. 

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

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

Após a discussão acordou-se no conjunto de individualidades a serem convidadas. 

O conjunto de membros a cooptar foi aprovado por unanimidade, a saber: 

Professora Doutora Arminda Costa 

Dr. Fernando Medina 
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Professor Doutor Jorge Soares 

Professor Doutor Vasconcelos Tavares 

Foi proposto e aceite por todos que fosse a Srª Presidente da ESEL a proceder à 

realização dos convites dos membros externos para a composição final do Conselho. 

A próxima reunião do Conselho Geral será marcada consoante a disponibilidade dos 

membros deste Conselho e dos resultados dos contactos efetuados. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 13.30 horas, da qual 

foi lavrada a presente acta. 

 

A Presidente  

 

Profª Olga Maria Ordaz Ferreira 

 

 

A Representante do Pessoal não Docente 

 

Patrícia Aresta Branco 

 

 

 


