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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da oferta institucional da Escola Superior de Música de Lisboa,
diversificada nas suas múltiplas vertentes, continuará a ser a primeira prioridade da sua
Direcção. Continuamos condicionados de modo particular pelas imposições sucessivas da lei do
Orçamento de Estado, mas acreditamos que a procura pelos cursos da escola que se tem
registado nos últimos anos justifica um esforço e sacrifício acrescido para o qual contamos com
todos, funcionários, docentes e não-docentes, e estudantes.

PROCURA DOS CURSOS

Apesar das limitações existentes em espaços e recursos educativos, a ESML procurará manter o
número de novos inscritos nos diferentes cursos.
É essencial dar continuidade à permanente valorização dos projectos e actividades existentes,
nomeadamente através da recolha de registos e divulgação de informação devidamente tratada
como evidência pública destas actividades.
Continuará a ser reforçada a divulgação do trabalho artístico dos estudantes e dos docentes da
ESML.
A qualidade da oferta da ESML continuará a ser beneficiada através da recolha, estudo e
discussão partilhada de novas propostas e projectos no sentido de elevar a qualidade do
ambiente de ensino/aprendizagem tanto a nível do desenvolvimento das competências
profissionais como a nível da sua relevância artística, científica, técnica e cultural
A cooperação artística e pedagógica entre os diferentes Cursos e Ciclos deverão ser reforçadas.
O acompanhamento, a reflexão e discussão partilhada e alargada sobre a qualidade e o
desenvolvimento das actividades da ESML deverão envolver todos os docentes.

FUNCIONÁRIOS DOCENTES E NÃO-DOCENTES

O corpo docente da escola deverá manter o perfil que inclui a colaboração de especialistas de
renome.
A ESML continuará a defender a estabilização das diversas situações profissionais contratuais
dos seus docentes, procurando a sua integração nas respectivas carreiras nas categorias
correspondentes ao seu desempenho na escola.
A qualificação dos docentes da ESML continuará a merecer particular atenção.
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Dados os enormes constrangimentos derivados da evidente desproporção entre as tarefas e
responsabilidades envolvidas e os recursos existentes, os funcionários da ESML continuarão a
ter o apoio permanente da sua Direcção, continuando o esforço de implementação de novas
contratações.

SERVIÇOS

A qualidade e o ambiente de trabalho dos Serviços continuará a merecer a máxima atenção da
Direcção da escola.
Os recursos bibliográficos do Centro de Documentação continuarão a ser reforçados.
O exercício das competências do Gabinete de Produção será acompanhado em permanência
pela Direcção.

ESTRUTURAS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO

O desenvolvimento de novos projectos e agrupamentos artísticos da ESML continuará a ser
apoiado.

INVESTIGAÇÃO/ACTIVIDADE ARTÍSTICA

As áreas de investigação e actividade artística deverão continuar a ser reforçadas através do
Pólo CESEM-IPL.

PARCERIAS

A ESML continuará a desenvolver esforços para alargar os laços com a comunidade
profissional envolvente, através de parcerias com diversas organizações, com o intuito de
aumentar a dinâmica e relevância das actividades, assim como incentivar a inserção dos alunos
em meio profissional.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Na ausência de recursos adequados para a prossecução de uma política de efectiva
internacionalização da ESML, será assegurada, na medida do possível, a participação regular e
frequente de Docentes e Discentes em Congressos, Conferências e outros eventos de âmbito
internacional.
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QUALIDADE

A actividade deste Gabinete continuará a ser apoiada, nomeadamente, assegurando o normal
cumprimento de procedimentos, prazos e mecanismos previstos no Sistema de Garantia de
Qualidade, promovendo a sua simplificação e necessária adequação ao universo académico da
ESML.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

A ESML procurará garantir a afectação de todos os recursos necessários ao seu
desenvolvimento, mantendo o indispensável equilíbrio financeiro

A ESML E O IPL

A participação da ESML na vida institucional do IPL deverá manter o reforço da proximidade e
colaboração com a Presidência do IPL, os seus Serviços, e as outras Unidades Orgânicas, no
sentido de uma efectiva partilha e acompanhamento nos objectivos e estratégias políticas
institucionais.
Serão implementados projectos de colaboração, cooperação e investigação com as restantes
Escolas do IPL, nomeadamente nas áreas artísticas.

