
 

Conselho Geral 
Ata nº 03/2010 de 19 de junho 

Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e dez pelas dez horas e trinta minutos 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). 

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

1. Apreciação do parecer elaborado pelos membros cooptados do Conselho Geral e votação 

do Relatório Anual de Actividades referente ao ano de 2009 (alínea f) do nº 2 e nº 3 do 

artigo 36º dos Estatutos da UTAD); 

2. Apreciação do parecer elaborado pelos membros cooptados do Conselho Geral e votação 

do Plano Anual de Actividades para o ano de 2010 (alínea f) do nº 2 e nº 3 do artigo 36º dos 

Estatutos da UTAD); 

3. Apreciação e votação do Relatório e Contas consolidadas, referente ao ano de 2009 (alínea 

h) do nº 2 e nº 3 do artigo 36º dos Estatutos da UTAD); 

4. Apreciação e votação da proposta de Orçamento para o ano de 2010 (alínea g) do nº 2 do 

artigo 36º dos Estatutos da UTAD); 

5. Fixar o valor das propinas devidas pelos estudantes dos diferentes graus de ensino para o 

ano lectivo 2010-2011 (alínea i) do nº2 do artigo 36º dos Estatutos da UTAD); 

6. Discussão e votação do projeto de Regulamento do Provedor do Estudante da UTAD; 

7. Outros assuntos. 

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

presença do Magnífico Reitor, da Senhora Administradora da UTAD e de todos os Senhores 

Conselheiros. 

Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, e após leitura do parecer elaborado pelos 

membros cooptados do Conselho Geral que se anexa a esta ata (anexo III), o Presidente colocou à 

votação o Relatório Anual de Actividades referente ao ano de 2009 o qual foi aprovado por 

unanimidade. 

Em relação ao ponto dois da ordem de trabalhos, dado estar em curso o processo de eleição 

de novo Reitor para a UTAD, o Presidente informou que os membros cooptados não elaboraram 

parecer sobre o Plano Anual de Actividades para o ano de 2010 uma vez que foi considerado que o 

plano estratégico deveria ser sujeito às alterações que o novo reitor queira introduzir e, só depois, 

avaliado. Sobre este assunto interveio o Professor Júlio Pedrosa para referir que o Plano de 



Actividades dos Serviços deveria ser complementado com o Plano de actividades das Escolas que, 

como esclareceu a Administradora, não foram consultadas para a sua elaboração. Referiu, ainda, a 

importância da participação dos diferentes órgãos na preparação das linhas orientadoras do plano de 

actividades e que, no futuro, o próprio Conselho Geral poderia dar o seu contributo. O Professor José 

Carlos Almeida questionou se o Conselho Geral se deveria pronunciar sobre seis Relatórios de 

Actividades (cinco das escolas mais um dos serviços) ou apenas sobre um Plano integrativo de toda 

a universidade. O Presidente considerou que a UTAD deveria ter uma linha de orientação geral 

harmonizada entre as diferentes unidades orgânicas, que não dependa de opções pessoais, e 

sugeriu que este assunto fosse inscrito na ordem de trabalhos da próxima reunião para que o novo 

Reitor eleito se possa pronunciar sobre ele. 

Colocado à discussão o ponto três da ordem de trabalhos, o Professor Alberto Batista pediu a 

palavra para salientar o fato deste ser o primeiro Relatório e Contas a ser publicado o que, sendo de 

louvar, dificulta a comparação com a situação de anos anteriores. A Administradora interveio tendo 

pedido autorização para, em nome da transparência, mandar publicar as contas num jornal de âmbito 

nacional e outro regional. O Sr. Reitor justificou a ausência do parecer obrigatório do fiscal único pelo 

facto da homologação da sua nomeação por parte da tutela ter ocorrido após o fecho de contas a que 

este relatório diz respeito e informou sobre a existência do relatório de uma auditoria externa relativa 

às contas de 2008. O Presidente solicitou ao reitor a disponibilização do Relatório da auditoria 

externa e considerou que a publicação das contas como medida que contribui para a transparência é 

positiva, mas trata-se de uma decisão da competência do Reitor. Colocado a votação, o Relatório e 

contas consolidadas referentes ao ano de dois mil e nove foi aprovado por unanimidade. 

Em relação ao ponto quatro da ordem de trabalhos, apreciação e votação da proposta de 

Orçamento para o ano de 2010, foram pedidos esclarecimentos pelo engenheiro Jorge Dias sobre a 

rubrica “Aquisição de Serviços” onde consta um valor de cerca de dois milhões de euros sem 

qualquer tipo de desagregação; pelo professor José Carlos Almeida sobre os motivos que levaram a 

alterar a estratégia relativa às opções gestionárias num contexto de restrição orçamental; pelo 

Professor Júlio Pedrosa que realçou o facto dos custos com o pessoal serem demasiado elevados 

pelo que seria importante disponibilizar informação adicional (distribuição do pessoal pelas diferentes 

unidades/serviços, pirâmide etária dos docentes, etc.) que permita ajudar a estabelecer estratégias 

para inverter a situação; pelo professor Fontainhas Fernandes que questionou a falta de motivação 

para introduzir mudanças quando não existe discriminação nem positiva para quem a faz nem 

negativa para quem a não faz; pelo professor José Carlos Laranjo que referiu a urgência na criação 

de cursos de terceiro ciclo, apesar de isso poder acarretar mais despesa com pessoal docente. O 

Professor Júlio Pedrosa referiu que o orçamento deveria ser enquadrado com o plano de actividades 

e que a sua apreciação seria facilitada se a informação relevante para a sua elaboração fosse 

sistematizada e dada a conhecer aos membros do Conselho Geral. Deu como exemplos a fórmula de 

financiamento da UTAD, a origem das receitas próprias e sua distribuição pelas diferentes unidades 

orgânicas, o plano incentivos à execução do plano estratégico e suas implicações orçamentais e os 

termos do contrato de confiança recentemente celebrado com o governo. Considerou, ainda, que 

dadas as restrições orçamentais existentes, tão importante como o valor e tipo de receitas é a 



estratégia para hierarquizar as despesas e, dada a margem de manobra existente, o Conselho Geral 

pode contribuir para a definição dessa estratégia. 

Dadas as explicações e esclarecidas as dúvidas por parte da Administradora e tendo em 

conta o referido na discussão deste ponto da ordem de trabalhos, o Presidente propôs agendar para 

a próxima reunião um ponto para se discutirem as linhas orientadoras da elaboração do plano de 

actividades e orçamento da UTAD para 2011 e decidiu mandar convidar os Presidentes de Escola 

para poderem participar nessa discussão. Solicitou, também, ao Sr. Reitor que mande disponibilizar a 

informação considerada relevante para ajudar nessa discussão. O Sr. Reitor concordou em mandar 

seleccionar e sistematizar a informação solicitada e informou que caso algum conselheiro entenda 

como útil e solicite alguma informação complementar esta ser-lhe-á facultada. Lembrou, ainda, um 

pouco da história da UTAD referindo as suas implicações em algumas decisões de gestão e o modo 

como contribuiu para alguns dos desequilíbrios existentes. Terminada a discussão, a proposta de 

Orçamento para o ano de dois mil e dez foi colocada à votação tendo sido aprovada por 

unanimidade. 

Antes de colocar à discussão a proposta de valor das propinas devidas pelos estudantes dos 

diferentes graus de ensino para o ano lectivo 2010-2011 (anexo IV) o Reitor pediu a palavra para 

fazer a sua apresentação tendo referido que o valor apresentado na proposta é para aplicar aos 

estudantes dos primeiro e segundo ciclos e que esta actualização se justifica pela inflação e pelo 

facto da última actualização ter tido lugar no ano lectivo 2008/2009. Intervieram os representantes 

dos estudantes João Almeida para referir que a universidade não pode ser gerida por princípios 

meramente empresariais e, por isso, ter necessidade de ver justificado o novo valor proposto e o 

modo como este aumento vai melhorar a qualidade de ensino; e Luís de Matos para referir que o 

modo de cálculo para atribuição de bolsas foi alterado o que, adicionado a este aumento, pode 

contribuir para aumentar a taxa de abandono escolar, devendo ser ponderado se este aumento 

pende mais a favor da qualidade do ensino ou do peso das propinas no orçamento familiar. O Dr. 

António Martinho referiu que se os senhorios que alugam quartos a estudantes passassem o 

respectivo recibo poderia contribuir para atenuar este problema através da possibilidade de dedução 

em sede de IRS. O Presidente referiu que a UTAD deve reflectir e pronunciar-se sobre a natureza 

das medidas públicas que a afectam e solicitou que os Serviços Sociais facultassem aos membros do 

Conselho Geral mais instrumentos que contribuam para que as suas decisões sejam melhor 

fundamentadas. Colocada à votação, a proposta com o valor das propinas devidas pelos estudantes 

dos primeiro e segundo ciclos para o ano lectivo 2010-2011 foi aprovada com dez votos a favor, oito 

votos contra e três abstenções. O representante dos estudantes, João Almeida, apresentou uma 

declaração de voto que se anexa a esta ata (Anexo V). 

Em relação ao ponto seis da ordem de trabalhos “Discussão e votação do projeto de 

Regulamento do Provedor do Estudante da UTAD” o Presidente considerou que, apesar da redacção 

ser pouco clara, a alínea o) do número 1 do artigo 48º dos Estatutos da UTAD atribui ao Reitor a 

aprovação dos regulamentos previstos na lei, pelo que este ponto foi retirado da ordem de trabalhos. 



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 ata. 


