
 

CONSELHO GERAL 

(2022-26) 

 

ACTA DA 6ª REUNIÃO  

2ª parte 

 

Aos vinte e um dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas 

e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Geral da Escola Artística de Música do 

Conservatório Nacional na sede (actual) da EAMCN, na sala 1.03, para prosseguir a 

Ordem de Trabalhos da Convocatória nº 6, iniciada na reunião anterior (dois de 

Setembro), acrescida do aditamento enviado a sete de Setembro: 

 

Aditamento)  Procedimento concursal prévio à eleição do Director: Comissão Eleitoral 

do Conselho Geral (art.º 21º do Regimento); 

2.) Aprovação de alterações ao Regulamento Interno da EAMCN;  

3.) Apreciação dos critérios para elaboração de horários aprovados pelo Conselho 

Pedagógico para o ano lectivo de 2022/23;  

4.) Informações e outros assuntos de interesse para a EAMCN. 

 

Compareceram a esta reunião os membros do Conselho Geral constantes da lista de 

presenças em anexo, tendo sido enviada justificação de ausência pela conselheira Luísa 

Rodrigues. 

 

O Presidente começou por dar as boas-vindas à nova conselheira, Teresa Meireles, que  

veio substituir como membro efectivo do Conselho Geral, nos termos regimentais, a 

representante dos Pais e Encarregados de Educação Rita de Melo Durão que apresentou 

a sua renúncia (em anexo). De igual forma saudou o substituto do conselheiro Rui Paiva 

nesta reunião, o encarregado de educação Alfredo Azevedo. 



Iniciou-se a ordem de trabalhos com o respectivo aditamento, tendo o Presidente 

informado o Conselho Geral da sucessão cronológica dos factos na sequência da 

apresentação do pedido de demissão da Directora da EAMCN: 

24 de Agosto de 2022: pedido de demissão da Directora através de requerimento 

fundamentado dirigido à DGAE; 

29 de Agosto: aceitação da cessação do mandato pela DGAE; 

7 de Setembro: notificação do despacho de deferimento da cessação do mandato à 

Directora e ao Presidente do Conselho Geral (que, no próprio dia, informou os 

conselheiros, enviando aditamento à convocatória da próxima reunião para desencadear 

o processo conducente à eleição de novo Director);  

12 a 16 de Setembro: o Presidente questionou a DGAE sobre o termo do mandato da 

Directora. Face a duas respostas que remetiam a cessação do mandato para o dia útil 

seguinte ao da notificação e aos constrangimentos e perturbações que tal situação iria 

causar na comunidade escolar (sobretudo, nesta fase de lançamento do ano lectivo), o 

Presidente solicitou que fosse respeitado o prazo de 45 dias legalmente previsto para os 

casos de demissão do director – e que estavam no pressuposto da demissão da Directora 

naquela data - o que acabou por ser reconhecido pela DGAE, que fixou o termo do 

mandato no dia 27 de Outubro de 2022. 

 

De seguida, o Presidente passou a palavra à Directora que informou terem sido 

entretanto asseguradas pela tutela, nomeadamente pela DGestE, as condições 

(logísticas, sobretudo) que considera fundamentais para o funcionamento adequado da 

EAMCN no espaço da sede (provisória) actual e para a concretização do seu Plano de 

Intervenção, pelo que, nestas circunstâncias, iria reverter o seu pedido de cessação de 

mandato. 

O Presidente pronunciou-se então no sentido da suspensão do início do procedimento 

concursal prévio à eleição do Director, aguardando-se notificação oficial que formalize 

a revogação do pedido de cessação do mandato da demissão, no que foi secundado pelo 

Conselho.  

 

Em relação ao ponto 2.) da ordem de trabalhos, o Presidente começou por referir a 

necessidade de se adoptar uma  metodologia de trabalho que permitisse ao Conselho 

Geral num prazo razoável pronunciar-se sobre a proposta de Regulamento Interno 

aprovada pelo Conselho Pedagógico e apresentada pela Directora, evitando a 



morosidade do processo. Por proposta da conselheira Ana Luísa Alves, foi decidido 

criar uma pasta ou ficheiro digital partilhado “on-line” para receber as propostas que os 

conselheiros apresentarem. A conselheira Helena Lencastre sugeriu que os artigos da 

proposta em análise que não receberem sugestões de alteração fossem considerados 

como aprovados, no que foi secundada por diversos outros conselheiros. Foi também 

decidido convidar para a próxima reunião um membro do Conselho Pedagógico ligado 

à elaboração da proposta em apreciação, para esclarecimento de dúvidas. Os 

conselheiros Cristina Coelho e António Quaresma pronunciaram-se no sentido do 

documento-base de trabalho dever ser o Regulamento Interno em vigôr, tendo sido 

citado para o efeito o artº 13º, nº1,alínea d) do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de Julho; o 

Presidente contrapôs com a necessidade de se atentar na globalidade dos normativos do 

referido diploma, afirmando resultar do artº. 33º, alínea b) e do artº 20º, nº2, alínea a), i)  

que a proposta elaborada pelo Conselho Pedagógico e apresentada pelo Director ao 

Conselho Geral deverá ser por este órgão apreciada.   

 

A abordagem do ponto 3.) foi adiada, considerando-se estar o  ano lectivo já em marcha, 

com os horários definidos, tendo o assunto sido remetido para o final do 2º período, 

permitindo a sua abordagem também nos departamentos e a tempo de ser considerada 

na elaboração dos horários do próximo ano lectivo.  

 

Por fim, no ponto 4.) foram feitas as seguintes intervenções: 

- Directora:  

a) Transmitiu a seguinte mensagem emanada do Conselho Pedagógico na sua última 

reunião: 

 "O Conselho Pedagógico aprovou o Projecto Educativo. Compete ao Conselho Geral, 

no uso das suas competências, aprovar ou não aprovar tal documento e criar, se 

considerar conveniente, um período de reflexão de 3 meses junto da comunidade 

escolar, a ser por si, Conselho Geral, promovida, uma reflexão que o próprio Conselho 

Pedagógico também  irá levar junto das classes no decurso desse mesmo período". 

 

 



b) referiu as actividades previstas e já confirmadas para o presente ano lectivo 

(nomeadamente, no Teatro Nacional de São Carlos, no Palácio da Ajuda e na Sé de 

Lisboa); 

- Conselheira Manuela de Sá: enunciou problemas logísticos e de equipamento, tendo 

também alertado para a necessidade de mais professores-formadores na EAMCN; 

- Conselheira Cristina Veríssimo: após o Presidente ter lembrado o teor da moção 

aprovada por este Conselho a 25 de Maio, nomeadamente no que concerne ao respeito 

que entre todos e a todos é devido no seio da comunidade escolar, a conselheira Cristina 

Veríssimo referiu lamentar a situação ocorrida que reportou por correio electrónico aos 

membros do Conselho Geral, esperando que a chegada da nova encarregada dos 

assistentes operacionais contribua para que situações como esta não voltem a verificar-

se; 

- Conselheiro António Quaresma: afirmou que sendo o PAA um projecto dinâmico, em 

construção, as novas actividades deveriam ser aprovadas pelo Conselho Geral.  

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se a reunião por encerrada, da mesma se lavrando a 

presente acta que vai ser assinada pelo Presidente e por mim, António Costa, Secretário 

deste Conselho. 

 

     O Presidente do Conselho Geral,                                        O Secretário,                                                                                     

         

           

          (João Pereira Coutinho)                                               (António Costa)                                                                        

 

 

Anexos: 

- Lista de presenças; 

- Declaração de renúncia da conselheira Rita de Melo Durão; 

- Pedido de substituição do conselheiro Rui Paiva; 

- Notificação da DGAE sobre aceitação do pedido de demissão da Directora. 

  

 

 

  [Acta aprovada na reunião do Conselho Geral de 26 de Outubro de 2022] 


