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CONSELHO GERAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA 

ATA DA 19ª REUNIÃO 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, pelas onze horas e quinze minutos, 

nas instalações do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), sitas na estrada de Benfica, 529, 1500-

020 Lisboa, deu-se início à 19.ª reunião deste Conselho, convocada nos termos do artigo 18.º 

n.º 1 alínea a) e para efeitos do disposto no artigo 17.º n.ºs 2 alínea d) e 3, todos dos Estatutos 

do Politécnico de Lisboa (IPL), tendo como Ordem de Trabalhos (OT): 

1) Informações; 

2) Aprovação da ata da reunião anterior; 

3) Apreciação do Relatório das Atividades Desenvolvidas pela Provedora do Estudante do 

IPL no ano letivo de 2017/2018; 

4) Aprovação do Orçamento do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) para o ano de 2019; 

5) Tabela de Emolumentos do IPL para o ano letivo de 2018/2019; 

6) Eleição do Membro Externo do Conselho Geral; 

7) Eleição do Provedor do Estudante do IPL.  

Aberta a sessão e verificada a existência de quórum, pela assinatura da respetiva lista de 

presenças que se junta como Anexo 1 à presente ata, a Presidente do Conselho Geral deu 

início à reunião, cumprimentando todos os presentes. 

Ponto 1. da OT — Informações 

Antes de iniciar a reunião propiamente dita, e relativamente à Ordem de Trabalhos, a Senhora 

Presidente Professora Ana Bettencourt retirou a proposta relativamente à tabela de 

Emolumentos do IPL para o ano letivo de 2018/2019, tendo, para o efeito, explicado que, 

apesar de se tratar de matéria submetida ao Conselho Geral pela anterior presidência, não é 

da competência deste órgão, pelo que não faz sentido inclui-la na OT. 

Deu, ainda, a conhecer que os Estudantes, depois de iniciada a reunião, haviam remetido, por 

correio eletrónico, uma proposta para Provedor do Estudante do IPL. Considerando o timing 
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de apresentação, que impossibilitou o seu envio, atempado, aos Conselheiros, a Senhora 

Presidente manifestou o seu entendimento de retirar também este ponto da OT. 

Assim sendo a OT passaria a ser a seguinte: 

1) Informações; 

2) Aprovação da ata da reunião anterior; 

3) Apreciação do Relatório das Atividades Desenvolvidas pela Provedora do Estudante do 

IPL no ano letivo de 2017/2018; 

4) Aprovação do Orçamento do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) para o ano de 2019; 

5) Eleição do Membro Externo do Conselho Geral; 

Ainda, no tocante à participação dos Estudantes na vida do IPL, a Senhora Presidente 

manifestou três preocupações sobre as quais apelou à reflexão, a saber: 

A primeira, uma preocupação com a falta de participação dos estudantes no Conselho Geral 

do IPL, que se reflete no baixo ao nível participação nas eleições, com consequências ao 

nível da representação dos seus interesses. É preciso refletir sobre o assunto, 

designadamente, sobre como aproximar os Estudantes do IPL, o que envolve um 

investimento na educação para a cidadania. 

A segunda: uma preocupação com a necessidade, cada vez mais sentida, de 

aprofundamento da identidade do IPL, o que, designadamente e entre outras, poderá ser 

feito pela criação de cursos envolvendo várias escolas. Para o efeito apelou a todos os 

docentes, discentes e não docentes que apresentem propostas para que possam ser 

debatidas e possam dar origem a medidas concretas. 

A terceira, uma preocupação com o desencadear das eleições para o Conselho Geral, 

sugerindo que o calendário eleitoral fosse presente a este órgão o mais breve possível, de 

forma a garantir que o mesmo se encontre concluído em junho e o novo Conselheiro Geral 

tome posse no dia 25 de junho de 2019. 
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De seguida, a Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Vice-Presidente do IPL, Professor 

António Belo que, na sua intervenção, começou por explicar a questão da Tabela de 

Emolumentos que, até à data, era remetida para aprovação do Conselho Geral e a partir desta 

data não mais será remetida para este efeito, dando, no entanto, a conhecer as linhas gerais 

da alteração proposta pelo documento remetido a este Conselho. 

De seguida, fez uma a apresentação dos resultados do IPL relativamente ao acesso ao ensino 

superior, por “power point”, cuja impressão se anexa à presente Ata (Anexo 2) e que da 

mesma passa a fazer parte integrante.  

O Senhor Vice-Presidente do IPL manifestou, ainda, a sua preocupação com o novo Regime 

Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior, designadamente com a necessidade de se 

elevar a qualificação do corpo docente dentro do prazo fixado para o efeito (relativamente 

curto). 

Relativamente a esta temática a Senhora Presidente tomou conhecimento do facto propondo 

um debate sobre o assunto na próxima reunião do Conselho Geral, tendo o Senhor Presidente 

do IPL, Professor Elmano Margato informado os presentes que tem chamado a atenção dos 

Presidentes de todas as Unidades Orgânicas para este problema reiterando a sua 

disponibilidade para os ajudar na resolução deste problema.  

Ponto 2. da OT — Aprovação da ata da reunião anterior 

Considerando que a proposta de ata foi previamente disponibilizada a todos os Conselheiros 

[Anexo 3], e não tendo havido qualquer proposta de alteração ao seu texto, a Senhora 

Presidente do Conselho Geral questionou os presentes se concordavam que não se efetuasse 

a sua leitura integral. Obtido o consentimento de todos para este procedimento, submeteu a 

ata à aprovação, tendo a mesma obtido o seguinte resultado: 

 Votos a favor: 22 

 Votos contra: 0 

 Abstenções: 5 (por não terem participado da reunião a que a ata se reporta) 

Resultado: ata aprovada por maioria dos membros. 
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Ponto 3 da OT — Apreciação do Relatório das Atividades Desenvolvidas pela 

Provedora do Estudante do IPL no ano letivo de 2017/2018 

Relativamente a este ponto, e tendo em conta que se trata de apreciar o Relatório apresentado 

pela Senhora Provedora do Estudante do IPL relativamente às atividades por si desenvolvidas 

no ano letivo de 2017/2018, a Senhora Presidente deu a palavra à própria para apresentação 

do documento que se anexa à presente ata como sendo o seu Anexo 4. 

Depois apresentado o documento, foi aberto o período de apreciação do mesmo tendo pedido 

a palavra o estudante Tiago Diniz para agradecer o trabalho e dedicação da Provedora do 

Estudante Professora Doutora Lurdes Serrazina, tendo manifestado a necessidade de uma 

maior envolvência das Associações de Estudantes como mediador dos casos não resolvidos. 

A este respeito tomaram, ainda, a palavra os Conselheiros Professor José Nascimento e o 

Professor Paulo Morais que elogiaram o Relatório apresentado pela Senhora Provedora do 

Estudante, aproveitando, ainda, a oportunidade para louvar o seu trabalho durante o seu 

mandato. 

A Senhora Presidente do Conselho Geral Professora Ana Bettencourt também elogiou todo o 

trabalho realizado pela Provedora do Estudante e propôs aos presentes um voto de 

reconhecimento que foi aprovado por unanimidade. 

Ponto 4 da OT — Aprovação do Orçamento do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) 

para o ano de 2019 

A Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Vice-Presidente do IPL, Professor António Belo 

para que procedesse à apresentação do documento do Orçamento do IPL para o ano de 2019, 

o que fez através de uma apresentação que se anexa como Anexo 5 à presente Ata e que da 

mesma passa a fazer parte integrante. 

Relativamente ao documento apresentado a Senhora Presidente lamenta que o mesmo não 

tenha uma nota justificativa/introdutória e um quadro síntese que, de alguma forma, facilitasse 

a sua leitura e entendimento. 
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Esclarecidas todas as questões, a Senhora Presidente questionou os presentes se tinham 

alguma questão a colocar, tendo-se registado as seguintes intervenções: 

 O aluno Luís Diniz perguntou se o IPL tinha assinado o contrato do Programa para a 

Ciência e Conhecimento. 

 Professora Beatriz Fernandes referiu que lhe custava aceitar a distribuição efetuada à 

ESTeSL pois a mesma revela-se insuficiente para garantir o funcionamento básico da 

escola, sobretudo quando a mesma registou um aumento do número de estudantes. 

 Professor José Nascimento comentou que os dados continuam agregados propondo a 

realização de uma contabilidade analítica. 

Em resposta às questões colocadas o Presidente do IPL, Professor Elmano Margato informou: 

1. Quanto às questões colocadas pelo aluno Luís Diniz, que o IPL não assinou o acordo e 

que as verbas têm vindo dos reforços financeiros que o Governo tem vindo a fazer.  

2. Relativamente às questões suscitadas pela Professora Beatriz Fernandes, reiterou a 

informação que tem prestado à ESTeSL, designadamente a impossibilidade de aumentar 

o orçamento para aquela UO, embora reconheça o trabalho de recuperação operado pela 

Direção da ESTeSL. 

Em resposta à questão colocada pelo Professor José Nascimento relativamente aos dados 

serem apresentados de forma agregada, o Senhor Vice-Presidente António Belo, esclareceu 

que em 2019 seria adquirido um novo software de contabilidade analítica que permitirá a 

apresentação dos dados desagregados, mas que agora não foi possível. 

Não havendo mais intervenções a Professora Ana Maria Bettencourt submeteu a proposta à 

votação dos presentes tendo a mesma sido aprovada por maioria dos presentes na reunião. 

 Votos a favor: 21 

  Votos contra: 2 

 Abstenções: 1 

Resultado: Orçamento aprovado por maioria, tendo existido uma declaração de voto da 

Professora Beatriz Fernandes, que foi lida e anexada à ata como sendo o seu Anexo 6. 
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Ponto 5 da OT — Eleição de Membro Externo do Conselho Geral 

Relativamente a este ponto o Conselheiro Professor António Laranjo apresentou a proposta de 

cooptação do Engenheiro Carlos Mineiro Aires, Bastonário da Ordem dos Engenheiros, em 

substituição do Engenheiro Sales Gomes. 

Feita a apresentação e como ninguém se quis pronunciar sobre a mesma, a Professora Ana 

Maria Bettencourt submeteu a proposta à votação dos presentes, através de voto secreto e 

universal, tendo a mesma obtido os seguintes resultados: 

 Votos a favor: 21 

  Votos contra: 1 

 Votos Brancos: 5 

Resultado: Proposta aprovada por maioria dos presentes. 

Depois de votada a proposta, e atendendo à proposta apresentada pelo estudante Tiago Diniz, 

de acordo com a qual aplicando o princípio subjacente à apresentação/votação da proposta 

de cooptação do Engenheiro Carlos Mineiro Aires, propôs que o ponto 7 da OT inicial se 

mantivesse agora como ponto 6, disponibilizando-se para apresentar a individualidade 

proposta para o Cargo de Provedor do Estudante, após o que deveria a mesma ser submetida 

à aprovação dos presentes, lamentando a sua apresentação tardia. Atendendo ao alegado, a 

Senhora Presidente do Conselho Geral submeteu a proposta aos presentes tendo esta sido 

aceite por todos. Depois de aprovada a reintegração da eleição do Provedor do Estudante nos 

termos e condições propostas pelo representante dos estudantes. 

Depois de apresentada a proposta do Professor Trindade Nunes para Provedor do Estudante 

e não tendo havido registo de qualquer intervenção/comentário/questão foi a mesma 

submetida à votação dos Conselheiros presentes tendo obtido a seguinte votação: 

 Votos a favor: 20 

  Votos contra: 1 

 Votos Brancos: 5 
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Resultado: Proposta aprovada por maioria. 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente Professora Ana Maria Bettencourt deu por 

encerrada a reunião pelas 13:30 horas, lavrando-se a presente ata com tudo o que de 

relevante nela se passou. 

A Presidente do Conselho Geral, 

________________________________________ 
(Professora Ana Maria Bettencourt) 

A Secretária, 

________________________________________ 
(Professora Fátima Monsanto) 

 
 


