
  

Conselho Geral 
Ata nº 04/2010 de 2 de outubro 

Aos dois dias do mês de outubro 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 e dos elementos que 

assinaram a folha de presenças que se anexa a esta ata (anexo I). 

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

1. Apreciação e deliberação sobre a carta de resignação apresentada pelo Conselheiro 

General Gabriel Espírito Santo; 

2. Apreciação de uma proposta de expropriação de uma parcela de terreno da UTAD, situada 

em Carlão, feita pela empresa DIEXP - Expropriações do Douro Interior, ACE; 

3. Apreciação de uma proposta de permuta de terrenos para construção de vedação numa 

parcela do campus da UTAD; 

4. 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); 

5. Apreciação e votação da proposta de Orçamento para o ano de 2011 (alínea g) do nº 2 do 

artigo 36º dos Estatutos da UTAD); 

6. Apreciação e votação dos planos estratégicos e de acção para o quadriénio do mandato do 

Reitor, conforme a alínea a) do nº2 do artigo 36º dos Estatutos da UTAD; 

7. Apreciação e votação das linhas gerais de orientação da Universidade no plano científico, 

pedagógico, financeiro e patrimonial, conforme a alínea b) do nº2 do artigo 36º dos 

Estatutos da UTAD; 

8. Outros assuntos. 

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

Magnífico Reitor que, após a sua recente eleição, se encontrava presente pela primeira vez nas 

reuniões do Conselho Geral. Saudou, ainda, os novos membros do Conselho Geral e deu 

conhecimento dos senhores conselheiros ausentes que justificaram a sua falta. De imediato deu a 

palavra ao Reitor que apresentou as suas expectativas para o mandato e as relacionou com os 

recentes condicionalismos de natureza financeira e com o contrato de confiança assinado com a 

tutela. Referiu, nomeadamente, o objectivo de atingir o valor de dez mil alunos matriculados, dando 

prioridade aos segundos e terceiros ciclos de formação, através da consolidação dos centros de 

investigação e da melhoria das condições de atratividade da UTAD. Após a intervenção do Reitor o 

Presidente referiu a necessidade de ser feita uma reflexão exaustiva sobre a reorganização da oferta 

educativa da UTAD e das próprias estruturas funcionais de modo a optimizar os recursos existentes. 

Antes de entrar na ordem de trabalhos foi colocada à apreciação a Ata nº 03/2010 de 

dezanove de junho que, na ausência de intervenções, foi aprovada por unanimidade. 



Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente fez uma súmula da carta de 

resignação do Sr. General Gabriel Espírito Santo e realçou o seu interesse e empenhamento 

traduzidos nas sugestões e intervenções que fez durante o tempo que pertenceu a este Conselho 

Geral, nomeadamente durante a visita de acolhimento realizada em fevereiro passado. O pedido de 

resignação foi aceite por todos os membros do Conselho Geral. Ainda em relação a este ponto da 

ordem de trabalhos o Presidente solicitou aos membros eleitos que procedessem de modo a que o 

processo de cooptação inerente a este pedido de resignação estivesse concluído antes da próxima 

reunião do Conselho Geral prevista para dezoito de dezembro. 

Para introduzir o ponto dois da ordem de trabalhos o Presidente deu a palavra ao Reitor que 

fez uma breve resenha do processo de expropriação em causa. O Dr. António Amorim questionou o 

reduzido valor constante na proposta. Foi entendimento unânime do Conselho Geral mandatar o 

Reitor para concluir este processo devendo, contudo, tentar negociar o preço para valores mais 

favoráveis aos interesses da UTAD.  

O ponto três da ordem de trabalhos também foi introduzido pelo Reitor que justificou o 

interesse para a UTAD da permuta que está em análise. Considerou, no entanto, que os termos 

propostos pela outra parte devem ser negociados tentando obter condições mais adequadas aos 

interesses da UTAD. Não havendo objeções foi entendimento unânime do Conselho Geral mandatar 

o Reitor para concluir este processo de permuta de terrenos. 

Em relação ao ponto quatro da ordem de trabalhos “Apreciação do parecer elaborado pelos 

membros cooptados do Conselho Geral e votação do Plano Anual de Actividades para o ano de 

2010” o Presidente declarou que os membros cooptados não possuem a totalidade dos elementos 

necessários para a elaboração do referido parecer. De facto não existe um plano de actividades da 

UTAD nem um plano de actividades de cada uma das suas unidades orgânicas, mas apenas os 

planos de actividades de duas das Escolas (ECAV e ECVA) e o plano de actividades dos Serviços. 

Considerou ainda que, tendo em conta a data actual, a apreciação de um plano anual de actividades 

para dois mil e dez já não tem qualquer efeito prático pelo que propôs ao Conselho Geral a 

aprovação dos planos de actividades existentes e solicitou ao Reitor que apresentasse, na reunião 

prevista para dezembro, um documento com as linhas orientadoras da estratégia que pretende para a 

UTAD, que possa servir de base à elaboração dos planos de actividades das diferentes unidades 

orgânicas, e um plano de actividades, integrado, da UTAD para 2011. Sugeriu, ainda, que o plano de 

actividades passasse a ser apresentado para apreciação do Conselho Geral ainda durante o primeiro 

semestre do ano anterior à sua vigência. O Dr. António Amorim referiu que, por questões 

metodológicas, o plano anual de actividades deve ser coerente com a proposta de orçamento 

correspondente à sua execução e enquadrado por um plano estratégico de mais longo prazo 

(quadrienal). O Engº. Jorge Dias propôs que o plano de actividades seja apresentado de forma mais 

sintética, legível e integrativa e sugeriu a presença dos Presidentes de Escola na reunião prevista 

para dezembro. O Reitor concordou com todas as sugestões, garantindo a apresentação do plano de 

actividades para dois mil e onze em dezembro e para dois mil e doze em junho do próximo ano, 

referindo que já era seu propósito fazer com que o processo de distribuição do serviço docente 



estivesse concluído até final de março, condição necessária para projectar o plano de actividades e o 

orçamento para o ano seguinte. 

Dada a palavra ao Reitor para fazer a apresentação do ponto cinco da ordem de trabalhos, 

“Apreciação e votação da proposta de Orçamento para o ano de 2011” este referiu que, tendo em 

conta os estrangulamentos orçamentais mais recentes, o remanescente do orçamento do próximo 

ano dedicado às decisões estratégicas era diminuto. Realçou, como potencial medida para a redução 

da despesa, a necessidade de ser feita a racionalização da oferta educativa e das unidades 

curriculares, dando como exemplos o esforço já feito nesse sentido por uma das escolas (ECVA) e a 

necessidade das propostas de novos cursos de segundo ou terceiro ciclo não implicarem aumento de 

despesas com pessoal. O Dr. António Amorim referiu a necessidade de serem dadas directrizes 

gerais para as Escolas com objectivos a atingir bem definidos, tanto em termos de aumento de 

receitas próprias como de redução de custos. O estudante Luís de Matos realçou a importância da 

imagem da UTAD como factor potenciador de receitas dando como exemplo a actual ineficiência dos 

Serviços Académicos, que marcam a imagem com que os estudantes ficam da UTAD. Tendo em 

atenção este facto e as dificuldades económicas de um número cada vez maior de alunos referiu, 

ainda, que devem ser evitadas estratégias de aumento de receitas baseadas tanto no custo dos 

serviços prestados pelos Serviços Académicos como através da aplicação de coimas pelos mesmos 

serviços. A Professora Ana Barros manifestou a sua preocupação com a redução do número de 

alunos matriculados no segundo ciclo e referiu, como algumas das possíveis causas, os timings de 

candidatura e a limitação das condições e meios materiais necessários para o trabalho desses 

alunos. A Professora Maria João considerou que deve fazer parte dos objectivos estratégicos da 

UTAD a transformação da Escola Superior de Enfermagem em Escola Superior de Saúde. Colocadas 

mais algumas questões, entretanto esclarecidas pelo Reitor, o Conselho Geral aprovou, por 

unanimidade, a proposta de orçamento para o ano de dois mil e onze apresentada. 

Em relação ao ponto seis da ordem de trabalhos, “Apreciação e votação dos planos 

estratégicos e de acção para o quadriénio do mandato do Reitor” o Presidente propôs um voto de 

confiança ao plano de ação apresentado pelo Reitor aquando do seu recente processo de 

candidatura. Este voto de confiança foi aprovado por unanimidade. 

A apreciação das linhas gerais de orientação da UTAD nos planos científico, pedagógico, 

financeiro e patrimonial, prevista no ponto seis da ordem de trabalhos, ficou adiada para a reunião do 

Conselho Geral prevista para dezembro, tendo como base uma proposta a apresentar pelo Reitor. 

Nos outros assuntos o Presidente fez distribuir um parecer jurídico sobre uma exposição que 

lhe foi dirigida pelos alunos da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real informando que esse 

assunto seria inscrito na ordem de trabalhos da próxima reunião para ser discutido. Foi solicitado, por 

alguns conselheiros, e aceite pelo Presidente, que fosse apresentada uma proposta de datas de 

reunião e respectiva agenda bem como dos documentos a serem facultados aos membros do 

Conselho Geral durante o ano de dois mil e onze. O estudante João Almeida mostrou a sua 

preocupação, perante os membros do Conselho Geral e a presença do Reitor, pelo atraso no 

pagamento das bolsas de estudo que pode ter consequências muito graves na situação dos alunos 



bolseiros. Lembrou, também, a demasiada e dispersa regulamentação académica que se encontra 

em vigor na UTAD, o que se traduz em informações contraditórias que são prestadas aos estudantes 

e, muitas vezes, dificulta tomadas de decisão, considerando ser urgente alguma sistematização 

dessas normas e regulamentos. 

E, nada mais havendo a tratar, pelas treze horas o Presidente do Conselho Geral deu por 

encerrada a reunião da qual, para que conste, se lavrou a presente ata. 

 

 


