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CONSELHO GERAL DA ESEL 

ACTA nº 3/CG/2012 

 

Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e doze, pelas 10.00 horas, reuniu o 

Conselho Geral da ESEL estando presentes os seguintes conselheiros: 

Prof. Doutor João Augusto Sousa Lopes, Prof. Doutor José Henrique Dias Pinto de 

Barros, Profª Olga Maria Ordaz Ferreira, Profª Doutora Luísa Maria Correia Azevedo 

d’Espiney, Profª Doutora Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez, Profª 

Doutora Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira, Profª Maria da Graça Vinagre da 

Graça, Profª Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra, Drª Patrícia Aresta Branco, Hugo 

Luís Pires Ferreira. 

Justificaram a sua ausência as Profª Doutora Maria Arminda Mendes Costa e Profª 

Glória Maria Marques Afonso Esteves Toletti, a Drª Maria Margarida Amado Pinto 

Correia e a estudante Ana Rita Magalhães Fernandes. 

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

ESEL. 

1. O Plano de Actividades para 2013 foi apresentado de forma sucinta e objectiva 

pela Presidente da ESEL que realçou alguns dos seus pontos, designadamente os 

referentes à oferta formativa pré e pós graduada, à investigação e à 

internacionalização, bem como os referentes à contribuição dos Serviços. 

2. Pronunciaram-se sobre o conteúdo do documento diversos conselheiros, 

considerando que continha informação que perspectivava adequadamente a 

actividade da Escola quer no que respeita aos seus diversos Departamentos, quer 

no que respeita aos seus Serviços. 

3. Relativamente à investigação na ESEL, o Prof. Doutor Henriques de Barros 

sugeriu que passasse a haver uma avaliação externa neste campo e não apenas 

uma avaliação interna na ESEL, dado que, num quadro em que é cada vez mais 

difícil obter apoios para a realização de projectos de investigação, se deve 
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caminhar no sentido de tornar o processo de selecção o mais independente, 

qualificado e transparente possível.  

4. O Conselho Geral considerou que o presente Plano de Actividades, na 

continuidade do trabalho realizado nos anos anteriores, está em consonância 

com a estratégia proposta no plano de acção da ESEL para o quadriénio 2011-

2014, reflecte o progresso entretanto alcançado e permite identificar claramente 

as actividades propostas para 2013. Neste quadro, o Plano de Actividades foi 

aprovado por unanimidade. 

5. Na sequência desta aprovação o Conselho Geral expressou uma vez mais a sua 

continuada preocupação pelas acrescidas dificuldades que as severas restrições 

orçamentais no financiamento para o ano de 2013 até agora conhecidas 

implicam para a efectiva implementação do Plano de Actividades aprovado. 

6.  Foi apresentada a situação actual no que respeita à integração da ESEL na nova 

Universidade de Lisboa. Mantendo-se inequivocamente o interesse da UL e da 

ESEL nesta integração, sendo claras as suas vantagens, o Conselho Geral 

aguarda uma assunção atempada e positiva da sua oportunidade por parte da 

tutela. 

7. A próxima reunião do Conselho Geral ficou agendada para dia 29 de Abril de 

2013, pelas 14.30 horas. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 12.30 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 


