AVISO Nº 33/PRES/2017

Assunto: Funcionamento da ESEL durante o mês de Agosto de 2017

No contexto das medidas de redução de custos de exploração da ESEL e tendo em vista,
igualmente, o uso mais eficiente dos nossos recursos, vamos proceder de novo, e durante o mês
de Agosto, a algumas alterações e restrições de funcionamento nos diferentes polos da ESEL,
nomeadamente:
• Polo Calouste Gulbenkian (edifício escola) funcionará no horário das 9 às 17 horas.
•

O serviço de Portaria, o Centro de Documentação e Biblioteca e os Serviços
Académicos estarão em funcionamento ainda que, este último, sem atendimento
ao público entre o dia 31 de Julho e 14 de Agosto (no caso dos Serviços Académicos
e para garantir o seu funcionamento sem atendimento, ficará 1 funcionária que tem
acesso e poderá responder sobre os serviços da divisão de gestão académica e do
gabinete de apoio à docência);

•

Todos os outros serviços estarão encerrados, nomeadamente a Central Telefónica
(o funcionário da Portaria tem condições para aceder à telefonista em serviço no
polo MFR) e a Reprografia (este serviço reabrirá no dia 21 de Agosto, mantendo-se
em funcionamento, até lá, o sistema atual de impressão e cópia);

• Polo Artur Ravara estará encerrado entre o dia 7 de Agosto e o dia 1 de Setembro e nos restantes
dias úteis funcionará no horário das 9 às 17 horas;
• Polo Maria Fernanda Resende funcionará no horário das 9 às 17 horas;
À semelhança do ano anterior serão garantidas as condições que permitam a continuidade do
trabalho para todos aqueles que necessitem de o fazer durante o mês de Agosto, minimizando,
tanto quanto possível, os constrangimentos causados por estas medidas. Assim:

Serviços Centrais
Avenida do Brasil, 53-B
1700-063 LISBOA
Tel.: 21 792 41 00 / Fax: 21 792 41 97

Pólo Artur Ravara
Tel.: 21 891 22 00 / Fax: 21 891 22 93

Pólo Calouste Gulbenkian
Tel.: 21 791 34 00 / Fax: 21 795 47 29

Pólo Maria Fernanda Resende
Tel.: 21 792 41 00 / Fax: 21 792 41 97

• As instalações do polo Calouste Gulbenkian (gabinetes, salas de estudo e de reuniões) estarão
disponíveis para serem utilizadas, no horário referido, para o desenvolvimento de trabalho, quer
pelos serviços quer pelos docentes, em particular aqueles que, habitualmente, desenvolvem a sua
atividade nos polos que serão encerrados. Poderão solicitar à D. Alice Alves, antecipadamente, o
transporte dos materiais necessários ao desenvolvimento do seu trabalho bem como o seu
acondicionamento no local. Os Serviços Académicos assegurarão que os trabalhos dos estudantes,
entregues nos últimos dias de funcionamento nos restantes polos da ESEL, nomeadamente no
polo Artur Ravara, serão encaminhados para o polo Calouste Gulbenkian a aí ficarão à disposição
dos docentes que o solicitarem.
• Sem prejuízo do referido acima, os docentes e serviços poderão aceder aos polos encerrados se
o necessitarem, bastando para isso contactar o Secretariado da Presidência que providenciará a
deslocação de um funcionário para permitir esse acesso.

Lisboa, 26 de abril de 2017

O Administrador da ESEL

Luís Lameiro Santos
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