
CONSELHO GERAL
(2022-26)

ACTA DA 7ª REUNIÃO

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro 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, nos termos da
Convocatória nº 7, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Aprovação das actas da 6ª reunião, 1ª e 2ª partes (2 e 21 de Setembro de 2022,
respectivamente);

2. Projecto de alterações ao Regulamento Interno da EAMCN: esclarecimentos e
apreciação;

3. 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 enviadas justificações de ausência pelos conselheiros
Luísa Rodrigues e Rui Paiva.

1.) Antes da aprovação das actas da 6ª reunião, o conselheiro António Quaresma
manifestou o seu desagrado por não ter tido o acesso que solicitara às gravações áudio
da reunião, para clarificação de alguns pontos. O Presidente esclareceu que as
gravações se destinavam, nos termos regimentais, a auxiliar o Secretário na elaboração
das actas e que não seria viável disponibilizá-las igualmente aos restantes 20 membros
do Conselho Geral; acresce que um problema técnico impedira a utilização da
gravação da última reunião e que o próprio Secretário optou por renunciar, no futuro, a
este recurso do registo áudio.
Não obstante, foram apresentadas diversas propostas de alteração às actas da 6ª reunião
pelo conselheiro António Quaresma, tendo o Presidente referido a necessidade de serem
enviadas até 48 horas antes, sempre que, pela sua extensão ou pelas dúvidas e debate
que puderem suscitar, forem susceptíveis de comprometer o cumprimento integral da
ordem de trabalhos da reunião, como seria o caso. Foi apenas aprovada, por proposta do
Presidente, a supressão de uma lacuna na acta da 2ª parte da 6ª reunião, relativa à
mensagem emanada do Conselho Pedagógico e então lida pela Directora e que, por
lapso, não vinha referida no projecto dessa acta.
De seguida, as duas actas foram submetidas, separadamente, a votação, tendo cada uma
sido aprovada por maioria absoluta dos membros do Conselho.
Os conselheiros Alexandra Simpson, António Quaresma e Cristina Coelho solicitaram
que conste da presente ata o seu voto contra a aprovação das partes 1 e 2 da ata nº 6 pelo
que em anexo consta a sua declaração de voto de vencido.



Ainda neste ponto, os conselheiros tomaram conhecimento de que a Diretora se
encontrava de férias. O conselheiro António Quaresma questionou a necessária
aprovação do plano de férias da Diretora pelo Conselho Geral, tendo o Presidente
questionado o conselheiro se tinha a certeza dessa autorização não existir.

2.) Conforme deliberado na anterior reunião, esteve presente no ponto 2.) desta ordem
de trabalhos, ao abrigo do art.º 28º do Regimento, um dos membros do Conselho
Pedagógico envolvidos na redacção do projecto de revisão do Regulamento Interno em
análise, a Profª Paula Pinto (como resulta da acta da reunião do Conselho Pedagógico
de 27 de Janeiro de 2022), que, durante uma hora e vinte e cinco minutos, prestou
informações e esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros.
Foi decidido que as propostas de alteração ao projecto de Regulamento Interno seriam
votadas na próxima reunião, sendo para o efeito elegíveis, exclusivamente, as que
constarem do documento partilhado (aprovado na reunião de 21 de Setembro) até 48
horas antes da reunião e com redacções finalizadas dos artigos, isto é, concluídas para
efeitos de votação e inserção no Regulamento Interno.

3.) Por fim, foram prestadas diversas informações e abordados outros assuntos de
interesse para a EAMCN:
- o Presidente informou o Conselho Geral do teor do ofício B22048184A da DGAE, de
deferimento do requerimento de revogação do pedido de cessação do mandato da
Directora da EAMCN;
- o Presidente informou ainda que o acesso ao arquivo do Conselho Geral, por
questões funcionais, deverá ser feito por marcação prévia junto do Secretário do
Conselho Geral, preferencialmente através de correio electrónico;
- Em relação ao processo de discussão do Projecto Educativo de Escola no seio da
comunidade escolar – solicitado pelo Conselho Geral até ao final do 1º período,
antecedendo a sua votação – foi referido por alguns conselheiros estar dependente dos
coordenadores de departamento a promoção desse debate e a convocação de reuniões
para o efeito. O conselheiro António Quaresma referiu a este propósito que o seu
departamento – Ciências Sociais Humanas e Línguas - estava sem coordenação desde
o início do ano lectivo.
- O representante dos alunos Gustavo Araújo solicitou esclarecimentos sobre o
arrombamento de cacifos de alguns alunos, tendo o conselheiro António Costa aduzido
que tal poderá ter decorrido do incumprimento do pagamento da respectiva anuidade;
- Foi aprovado por unanimidade, por proposta do conselheiro António Quaresma,
um voto de solidariedade para com a Chefe dos Assistentes Operacionais da EAMCN,
na sequência da agressão de que foi vítima por parte de um encarregado de educação,
condenando-se firmemente qualquer acto de violência na Escola.

Pelas 20:30h deu-se por encerrada a reunião, 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)



Em anexo:
- Lista de presenças;
- Justificação da falta do conselheiro Rui Paiva;
- Justificação da ausência da conselheira Luísa Rodrigues;
- Declaração de voto de vencido;
- Oficio B22048184A.

[Acta aprovada na reunião do Conselho Geral de 14 de Dezembro de 2022]


