POLITECNICO
DE LISBOA
CONSELHO GERAL DO INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA
ATA DA 1. a REUNIAO
Aas dais dias do mes de marc;:o do ano de dais mil e vinte, pelas 10 horas e 40 minutos, teve
Lugar no Salao Nobre dos Servic;:os da Presidencia do lnstituto Politecnico de Lisboa (IPL) a
reuniao n. 0 1/2020 do seu Conselho Geral, presidida pela Professora Ana Maria Bettencourt,
na qualidade de Presidente cessante, com a presenc;:a dos Conselheiros constantes da Lista
de presem;:as (anexa como doc.1 da presente ata), e do Lie. Eduardo Brandao, Tecnico
Superior a exercer func;:oes no Departamento de Assessoria Juridica do IPL, por este
designado para secretariar a presente reuniao, a qual tern como (mica ponto da sua Ordem
de Trabalhos (OT) a Eleic;:ao do(a) Presidente do Conselho Geral do IPL;
Verificado o quorum passou-se, de imediato, ao ponto 1 da OT "Eleifiio do(a) Presidente
do Conselho Geral", tendo, para o efeito, sido apresentada uma proposta pelo Conselheiro
Eng. 0 Antonio Laranjo, anexa

a presente Ata como seu doc. 2. Esta proposta foi subscrita

por 18 Conselheiros
•

Nome proposto: Conselheira Ana Maria Bettencourt, Presidente cessante.

Procedeu"se

a eleic;:ao do Presidente do Conselho Geral, tendo sido designados para integrar

a mesa e dirigir os trabalhos deste ato os Conselheiros Professor Fernando Sousa e o
estudante Tiago Dinis.
Para escrutinar os votos foram designados os Conselheiros Eng. 0 Antonio Laranjo, Professora
Otilia Reis e Professor Jose Nascimento
Votaram 29 conselheiros, por serem aqueles que estavam presentes aquando da votac;:ao.
Efetuada a vota<;:ao, por voto secreto universal, registou-se o seguinte resultado:
Numero de Votantes: 29
Sim: 23
Brancos: 5
Nulos: 1
Depois de eleita a Senhora Presidente do Conselho Geral usou da palavra para enunciar
algumas das tarefas futuras do Conselho Geral que agora inicia func;:oes, nomeadamente:
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A Eteição do Presidente do IPL

O acompanhamento do proce§so de construçãolreformulação das instalaçôes de
escotas, como o novo edifício do lnstituto Superior de Contabitidade e Administração

de Lisboa, a Escota Superior de Dança, a Escola Superior de Teatro e Cinema, ou
mesmo uma nova Cantina

r
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A revisão dos Estatutos do lnstituto Politécnico de Lisboa.
Preparação do futuro do ensino superior e em particular do lPL, reflexão sobre o

desenvolvimento tecnotógico

e sobre a

importância

do reforço da

transdisciptinaridade.
Terminada a intervenção da Presidente eteita,

e nada mais havendo a referir, a Senhora

Presidente solicitou a leitura da presente ata, para efeitos do disposto no artigo 34.o do CPA

que, submetida à votação, obteve a seguinte resultado.
Número de Votantes: 30
Votos a favor: 30
Corrtra: 0

Abstenções:0
Resultado: ata aprovada por unanimidade dos consetheiros presentes.

foi a mesma assinada e rubricada peta Senhora Presidente na
quatidade de Presidente Cessante e poÍ mim que a redigi, na qualidade de Secretário
designado para o efeito peto lPL, após o que, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Depois de aprovada a ata,

reunião, petas 12:30 horas.

A Presidente,
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{Professora Ana Maria Bettencourt)
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Eduardo Brandão)
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