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CONSELHO GERAL 

Assuntos tratados/deliberações 

Reunião realizada a 6 de dezembro de 2018 

 

Ponto 1 – Informações. 

- A representante da CML, Célia Marques, e o representante dos alunos do ensino diurno, 

Wemerson Oliveira, informaram da sua impossibilidade de estarem presentes na reunião. 

- Os professores José Alberto Silva e Pedro Cardoso deixaram de integrar o Conselho Geral. O 

primeiro assumiu o cargo de Coordenador dos Cursos EFA, pelo que passou a integrar o 

Conselho Pedagógico. O segundo foi colocado numa outra escola. Da lista de suplentes, os 

professores que se encontram na escola são membros do Conselho Pedagógico. Esta situação 

será alterada após a aprovação do Regulamento Interno, pelo Conselho Geral. 

- A representante dos alunos EFA, Ana Cristina Dias, terminou o seu curso. O mesmo 

aconteceu com a aluna que integra a lista de suplentes. A Presidente do Conselho Geral irá 

desencadear o processo eleitoral, com vista à eleição de um novo representante destes 

alunos. 

- Atendendo ao pedido de aposentação feito pelo Diretor da ESMP, a Presidente do Conselho 

Geral contactou telefonicamente o Gabinete Jurídico da DGEstE, no sentido de esclarecer 

alguns pontos relativos à abertura do procedimento concursal para preenchimento do cargo 

de diretor. O mesmo pedido de esclarecimento foi feito, via email, ao Delegado Regional de 

Educação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Francisco Neves, não tendo sido dada, até à 

presente data, qualquer resposta. 

 

Ponto 2 – Aprovação da ata da reunião realizada a 18 de julho de 2018 e aprovação do registo 

de não realização, por falta de quórum, da reunião agendada para o dia 29 de novembro. 

Os dois documentos foram aprovados, por unanimidade. 

 

Ponto 3 - Tomada de posse da representante dos Pais e Encarregados de Educação, Ana 

Cristina Afonso B. da Silva Maia.  

Formalizou-se a tomada de posse da representante dos Pais e Encarregados de Educação, Ana 

Cristina Afonso B. da Silva Maia. 
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Ponto 4 - Tomada de posse do representante dos Alunos do Ensino Diurno, Wemerson 

Fernandes Oliveira.  

Não foi possível cumprir este ponto, por não comparência do aluno.  

 

Ponto 5 – Orçamento de 2018 (proposta de orçamento e orçamento atribuído). 

Após discussão, o documento foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 6 – Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento de 2019. 

Relativamente à proposta apresentada, foram acrescentados os pontos seguintes. 

• Substituição de computadores capazes de trabalhar com software multimédia. 

• Aquisição de máquinas fotográficas e de câmaras de vídeo. 

• Aquisição de licenças de software. 

O ponto «Elaboração de um Plano de emergência» foi substituído por «Reestruturação e 

atualização do Plano de Emergência».  

Após estas alterações, o documento foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 7 – Aprovação do Regulamento Interno da ESMP. 

Após discussão, o documento foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 8 – Revisão e aprovação do Regimento Interno do Conselho Geral. 

Foi alterado, por proposta da Presidente do Conselho Geral, o Artigo 37.º 

(Alterações/Revisões) do Regimento Interno do Conselho Geral. Onde se lê «O Regimento do 

Conselho Geral deve ser elaborado, revisto ou alterado ordinariamente nos primeiros 30 dias 

do seu mandato.» passará a ler-se «O Regimento do Conselho Geral deve ser elaborado, 

revisto ou alterado ordinariamente na primeira reunião ordinária após a tomada de posse 

deste órgão.». Esta alteração foi aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 9 – Comissão Permanente. 

Devido à saída de um dos elementos da Comissão Permanente do Conselho Geral, é necessário 

proceder-se à sua substituição. Por proposta da Presidente do Conselho Geral, e com a 

aprovação dos membros presentes, essa substituição será feita na próxima reunião de 

Conselho Geral, na qual já deverão estar os oito representantes dos professores.   
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Ponto 10 – Outros assuntos. 

Integrou-se neste ponto o assunto exposto pelo professor Carlos Paula, professor da ESMP, 

através de uma carta enviada à Presidente do Conselho Geral. Nesta carta, este professor 

solicita ao Conselho Geral que se pronuncie sobre a situação que se verifica nas oficinas de 

eletricidade, em que foram efetuadas obras de beneficiação apenas nas instalações utilizadas 

pelos alunos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EAMCN). 

Após a apresentação e o esclarecimento da situação, o Conselho Geral decidiu enviar, numa 

primeira fase, um email ao Delegado Regional de Educação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 

Dr. Francisco Neves, elemento que tem acompanhado o processo de integração da EAMCN na 

ESMP. Neste email, o Conselho Geral irá manifestar o seu desagrado pela situação de 

discriminação verificada e alertar a tutela para a situação de risco que se vive nas oficinas de 

eletricidade e de mecânica, utilizadas pelos alunos e pelos professores da ESMP. No interior 

destas oficinas chove e, quando tal acontece, a água escorre pelas paredes e atinge disjuntores 

e interruptores, colocando em perigo os utilizadores destas instalações. 

Em anexo a este email, serão enviadas fotografias que ilustram a situação de discriminação e a 

situação de perigo resultante da degradação do interior das oficinas utilizadas pelos alunos e 

pelos professores da ESMP. Será também enviado, em anexo, o documento «Linhas 

Orientadoras para o orçamento de 2019», em que é pedido um reforço de verbas, 

nomeadamente, para a impermeabilização da cobertura das oficinas de eletricidade e de 

mecânica e para a substituição da instalação elétrica destas. 

Ficou decidido, por consenso, que o envio deste email será um primeiro passo, e que, caso não 

haja uma resposta até à próxima reunião ordinária de Conselho Geral, será solicitada uma 

reunião com a tutela. 

  

Lisboa e ESMP, 10 de dezembro de 2018 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 
Maria Elisabete Capela Rodrigues 

 


