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CONSELHO GERAL DA ESEL 

ATA nº 3/CG/2015 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas 15.00 horas, reuniu o 

Conselho Geral da ESEL, estando presentes os seguintes conselheiros: 

• António Vasconcelos Tavares 

• Jorge Soares 

• Luísa Maria Correia Azevedo d’Espiney  

• Olga Maria Ordaz Ferreira 

• Célia Maria Gonçalves Simão de Oliveira 

• Maria Adriana Pereira Henriques 

• Maria Antónia Miranda Rebelo Botelho Alfaro Velez  

• Teresa Maria Ferreira dos Santos Potra 

• Maria da Graça Vinagre da Graça 

• João Manuel Braz Veiga 

• Márcia Maria Martins Ramos 

• André Filipe Afonso Cuiça 

• João André de Sousa Mendes 

Justificaram a sua ausência os Conselheiros Fernando Medina e Maria Arminda Costa. 

Ponto Prévio:  

O Presidente do Conselho Geral abriu a reunião saudando os Estudantes André Filipe 

Afonso Cuiça e João André de Sousa Mendes, os quais iniciaram as suas funções como 

Conselheiros após ato eleitoral. 
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Participaram na reunião a Profª Doutora Maria Filomena Mendes Gaspar, Presidente da 

ESEL e o Dr. Luís Lameiro Santos, Administrador da ESEL como convidado. 

Pontos discutidos na reunião: 

1. O Presidente do Conselho Geral iniciou a reunião submetendo à apreciação a ata 

nº 2/2015, a qual foi aprovada com 11 votos a favor e 2 abstenções dos 

estudantes recém-nomeados. 

2. A Sr.ª Presidente da ESEL apresentou O Plano Estratégico para o quadriénio 

2015-2018 foi apresentado de forma sucinta e objetiva pela Presidente da ESEL 

que realçou alguns dos seus pontos, designadamente: o apoio à formação 

avançada dos seus docentes e produção de investigação; o desenvolvimento da 

política da qualidade; o aprofundar da estratégia da internacionalização; e por 

último a prestação de serviços à comunidade. 

3. O Plano Estratégico foi depois discutido, tendo recebido comentários favoráveis 

dos conselheiros. 

4. Foi dado a conhecer ao Conselho, via Skype pela conselheira Arminda Costa o 

Parecer dos membros externos sobre o Plano Estratégico para o quadriénio 

2015-2018.  

5. Após a discussão, o Conselho expressou a sua concordância com o teor do 

parecer dos membros externos e aprovou o Plano Estratégico por unanimidade, 

tendo considerado que o documento apresentado transmitiu de forma clara e 

concisa a realidade da ESEL e os objetivos a que a mesma se propõe, através das 

propostas da sua Presidente. 

6. O Administrador da ESEL fez uma breve apresentação da proposta de 

Regulamento Geral de Organização e de Funcionamento dos Serviços da ESEL, 

a qual foi o qual teve a validação prévia do Conselho de Gestão da ESEL e que 

depois de analisada e discutida foi aprovada por unanimidade com algumas 

alterações sugeridas pelos conselheiros. 

O Plano Estratégico fica anexo à presente ata. 
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Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas 16.45 horas, da qual 

foi lavrada a presente ata. 

O Presidente, 

___________________________________________ 

António Vasconcelos Tavares 

 

A Conselheira, 

___________________________________________ 

Márcia Maria Martins Ramos 


