
 

Conselho Geral 
Acta nº 01/2010 de 20 de fevereiro 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dez pelas dez horas reuniu o Conselho Geral 

da UTAD, na sala do Conselho Científico, com a presença do Magnífico Reitor, da Senhora 

Administradora da UTAD e dos elementos que assinaram a folha de presenças que se anexa a esta 

acta (anexo I). Os Presidentes de Escola foram convidados a estar presentes durante a análise do 

ponto um da ordem de trabalhos, tendo todos marcado presença.  

Da convocatória, fazia parte a ordem de trabalhos seguinte (anexo II): 

1. Ponto de situação sobre a implementação dos novos Estatutos da UTAD 

2. Votação final do projeto de Regimento do Conselho Geral da UTAD 

3. Discussão e votação do projeto de Regulamento para a Eleição do Reitor da UTAD 

4. Aprovação do calendário para a eleição do próximo Reitor da UTAD 

5. Nomeação da Comissão Eleitoral para a eleição do próximo Reitor da UTAD 

6. Apreciação e votação do Plano anual de actividades e da proposta de Orçamento para o 

ano de 2010 (alíneas f) e g) do nº 2 do artigo 36º dos Estatutos da UTAD) 

7. Outros assuntos 

O Presidente, Embaixador Francisco Seixas da Costa, iniciou os trabalhos agradecendo o 

empenho que os Presidentes de Escola dedicaram à visita de acolhimento realizada no dia anterior, o 

que permitiu aos membros cooptados do Conselho Geral tirarem elevado proveito dessa visita. 

Informou, ainda, que os membros cooptados decidiram produzir um documento de reflexão que 

traduza o sentir com que ficaram da UTAD. 

Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente convidou os Presidentes de 

Escola a pronunciarem-se, o que todos fizeram, tendo sido realçados os seguintes aspectos: 

- até esta data, uma parte significativa do tempo foi utilizada na elaboração dos 

Regulamentos de Escola e dos Regimentos dos seus órgãos, estando ainda o processo por concluir, 

embora por motivos diversos, na ECHS e na ESEnf (Nuno Moreira, Chris Gerry, José Manuel 

Rodrigues); 

- tem havido dificuldades de instalação da estrutura funcional das Escolas, tanto em termos 

materiais como humanos, sendo as maiores dificuldades sentidas na ECAV, onde ainda não está 

disponível um espaço físico para a instalação dos seus órgãos (Nuno Moreira, Fontainhas Fernandes, 

Chris Gerry e José Bulas Cruz); 

- a coesão institucional entre as Escolas, acautelada nas competências do Conselho 

Académico,  deve ser mais estimulada e reforçada, pese embora a necessidade de valorizar uma 

estratégia de competitividade tanto interna como com o exterior (Fontainhas Fernandes); 



- está por implementar uma estratégia de gestão eficiente da oferta educativa e de lugares na 

hierarquia académica (Chris Gerry); 

- as estruturas e serviços especializados ainda não cumprem o seu objectivo de facilitar a 

funcionalidade das Escolas e de contribuir para o incremento das suas receitas próprias (Fontainhas 

Fernandes e Chris Gerry). 

Na sequência da discussão deste ponto da ordem de trabalhos o Presidente deu a palavra ao 

Reitor que lembrou os problemas relacionados com a entrada em funcionamento pleno do Conselho 

Geral, a necessidade de regulamentar o funcionamento dos órgãos Provedor do Estudante e 

Conselho Académico, das estruturas especializadas, e da prestação se serviço docente. Referiu, 

ainda, que a criação do plano de imagem para a UTAD está a decorrer. 

 Luís de matos, como representante dos estudantes, referiu que a Associação Académica da 

UTAD está a preparar uma alteração aos estatutos que contemple a integração nos seus órgãos 

sociais de representantes do sub-sistema de ensino politécnico, de modo a poderem ser integrados 

os estudantes da ESEnf. João Almeida, também representante dos estudantes referiu que uma das 

consequências desta indefinição em relação aos estudantes da ESEnf é a sua não representação no 

Conselho Académico. 

Terminada a análise deste primeiro ponto da ordem de trabalhos o Presidente agradeceu a 

participação dos Presidentes de Escola, tendo-se retirado aqueles que não pertencem ao Conselho 

Geral. 

Dando continuidade aos trabalhos, e na ausência de intervenções, foram aprovadas as actas 

número quatro barra dois mil e nove e cinco barra dois mil e nove de dezanove de dezembro. 

A versão final do projeto de Regimento do Conselho Geral da UTAD, prevista no ponto dois 

da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade (anexo III). 

O projeto de Regulamento para a Eleição do Reitor da UTAD, prevista no ponto três da ordem 

de trabalhos, foi aprovado por unanimidade (anexo IV). 

A proposta de calendário para a eleição do próximo Reitor da UTAD, prevista no ponto quatro 

da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade (anexo V). 

A Comissão Eleitoral, prevista no número um do artigo quinto do Regulamento para a Eleição 

do Reitor da UTAD e no ponto cinco da ordem de trabalhos, foi aprovada com a seguinte 

composição: 

Francisco Seixas da Costa (Presidente) 

Arsénio Monteiro dos Reis 

Carlos Jorge Magalhães Almeida 

Fernando Coelho Franco Martins 

José Carlos Marques de Almeida 



Passando para o ponto seis da ordem de trabalhos o Reitor pediu a palavra para referir que, 

dada a aproximação do final do seu mandato, não preparou um Plano anual de actividades, mas um 

dossier a que chamou “Linhas orientadoras prioritárias” (anexo VI). Após a apresentação, o 

Presidente informou que o dossier proposto não poderia ser votado não só porque não se tratava de 

um Plano anual de actividades formal, mas também porque, de acordo com o número três do artigo 

trigésimo sexto dos Estatutos da UTAD, a aprovação deste documento pelo Conselho Geral 

necessita de um parecer prévio elaborado e aprovado pelos seus membros cooptados. 

Ainda em relação ao ponto seis da ordem de trabalhos foi dada a palavra à Sra. 

Administradora da UTAD que fez a apresentação da proposta de Orçamento para o ano de dois mil e 

dez. Foram formulados diversos pedidos de esclarecimento pelos conselheiros e respondidos pela 

Sra. Administradora ou pelo Sr. Reitor. O professor Júlio Pedrosa considerou que, dada a sua 

importância, este assunto deveria voltar à discussão acompanhado de mais elementos, 

nomeadamente, uma melhor definição tanto das estratégias como dos mecanismos de gestão 

universitária possíveis. O doutor António Amorim referiu que o modelo de gestão tanto financeira 

como administrativa não se encontra definido no documento, o qual também não permite o 

acompanhamento e controlo de gestão por unidade orgânica. O engenheiro Arsénio Reis questionou 

sobre a intenção de serem contratados os prestadores de serviço (recibos verdes), tendo a Sra. 

Administradora respondido que já foram abertos alguns concursos, em função das necessidades 

identificadas, e aqueles que não forem admitidos nos lugares a concurso não poderão ser 

contratados. O engenheiro Arsénio Reis questionou, ainda, sobre a possibilidade de uso das opções 

gestionárias como forma de reconverter, motivar e optimizar as potencialidades dos funcionários e 

propôs uma alteração ao orçamento no sentido de considerar um prémio de desempenho por cada 

unidade orgânica ou serviço de valor próximo de um salário médio mensal. A Sra. Administradora 

respondeu que, apesar de ser uma estratégia interessante, caso os critérios para a atribuição desses 

prémios não fossem bem ponderados e definidos a medida poderia ser considerada demagógica e 

não acrescentar qualquer resultado positivo pelo que, no imediato, não apoiava a proposta. 

O Presidente solicitou ao Sr. Reitor que sejam fornecidos ao Conselho Geral o documento 

formal da proposta de orçamento acompanhado de todos os dados que forem considerados 

pertinentes, nomeadamente o modelo de controlo de gestão, para que melhor se possa fazer a sua 

apreciação e possa ser votado na próxima reunião. 

Nos outros assuntos (ponto sete da ordem de trabalhos), o Presidente apresentou uma 

proposta de calendarização das reuniões ordinárias para o ano de dois mil e dez e respectivos pontos 

previsíveis de agenda. 

E, nada mais havendo a tratar, pelas treze horas e trinta minutos o Presidente do Conselho 

Geral deu por encerrada a reunião da qual, para que conste, se lavrou a presente acta. 


