
  

Conselho Geral 
Ata nº 01/2011 de 26 de fevereiro 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e onze 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 (OT) seguinte (anexo II): 

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

do Relatório Anual de Atividades referente ao ano de 2010 (alínea f) do nº 2 e nº 3 do artigo 

36º dos Estatutos da UTAD); 

2. Apreciar o plano estratégico de médio prazo e o plano de ação do Reitor (alínea a) do nº 2 

do artigo 36º dos Estatutos da UTAD); 

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

do Plano Anual de Atividades para o ano de 2011 (alínea f) do nº 2 e nº 3 do artigo 36º dos 

Estatutos da UTAD); 

4. Apreciação de um pedido de alteração do valor da propina de alunos que desenvolvem 

trabalho na Unidade de Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional; 

5. Eleição de três professores do Conselho Geral para o Conselho de Fundadores da 

Fundação Rei D. Dinis, conforme alínea d) do nº 2 do artigo 9º dos seus Estatutos; 

6. Apreciação da proposta de cinco personalidades indicadas pelo Reitor para o Conselho de 

Fundadores da Fundação Rei D. Dinis, conforme alínea e) do nº 2 do artigo 9º dos seus 

Estatutos; 

7. Apreciação e votação da proposta de Regulamento para a eleição dos representantes dos 

estudantes no Conselho Geral; 

8. Outros assuntos. 

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

Magnífico Reitor e agradecendo a presença de todos os conselheiros. 

Antes de entrar na OT foi colocada à apreciação a Ata nº 06/2010 de dezassete e dezoito de 

dezembro que, na ausência de intervenções, foi aprovada por unanimidade. 

Ainda antes de entrar na discussão do primeiro ponto da OT foi distribuído a todos os 

conselheiros o parecer elaborado pelos membros cooptados do Conselho Geral sobre o Relatório 

Anual de Atividades da UTAD referente ao ano de 2010 (Anexo III). De seguida, o Presidente deu a 

palavra ao Magnífico Reitor para fazer a apresentação do referido Relatório. Na sua intervenção o 

Reitor identificou algumas das lacunas e incorreções do documento apresentado, tendo-o classificado 

como um draft a ser melhorado para ser divulgado no Dia da Universidade. Referiu ainda que, para o 

próximo ano, tenciona alterar a estrutura deste documento, até porque não obedece aos requisitos 

legais em vigor. No entanto, o Relatório em apreciação corresponde a um ano de transição entre a 

anterior e a atual equipa reitoral que apenas se encontra em funções desde julho de 2010. Não 



havendo outros pedidos de intervenção e manifestada a concordância com o parecer elaborado pelos 

membros cooptados do Conselho Geral, o Relatório Anual de Atividades da UTAD referente ao ano 

de 2010 foi sujeito a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

No âmbito do ponto dois da OT “Apreciar o plano estratégico de médio prazo e o plano de 

ação do Reitor” e, na ausência de um documento escrito de suporte, o Presidente deu a palavra ao 

Reitor que referiu que o plano deverá ser o corolário do plano de ação apresentado aquando da sua 

candidatura a Reitor e das Linhas Gerais de Orientação da UTAD para 2011, ambos sufragados pelo 

Conselho Geral. Pediu mais algum tempo para preparar um documento escrito que irá apresentar a 

tempo de ser apreciado na próxima reunião do Conselho Geral prevista para junho. 

Em relação ao ponto três da OT “Apreciação do parecer elaborado pelos membros cooptados 

do Conselho Geral e votação do Plano Anual de Atividades para o ano de 2011”, e após a distribuição 

a todos os conselheiros do parecer elaborado pelos membros cooptados do Conselho Geral (Anexo 

IV), o Presidente abriu um período de discussão para apreciação dos documentos. 

Na discussão tomaram a palavra diversos conselheiros que, além de terem sido unânimes em 

realçar a qualidade do documento e a sua melhoria em relação a documentos equivalentes 

apresentados anteriormente, referiram: 

- a ausência dos Centros de Investigação como um dos parceiros das medidas a 

implementar (Pedro Melo e José Carlos Laranjo); 

- o Plano é vago, não tendo sido dado conhecimento dele às Escolas e a cativação de 

40% nas receitas referentes a prestação de serviços pode constituir um fator de 

desmotivação para a elaboração de novos projetos e parcerias (Bulas Cruz); 

- não há indicação do modo como se efetua a comunicação interna na Academia visando 

divulgar a mensagem de contenção inerente a este Plano de Atividades, não está 

quantificado o peso relativo de cada uma das setenta e sete medidas que também não 

estão hierarquizadas nem têm critérios que permitam monitorizar a sua aplicação. As 

medidas apresentadas são de natureza transversal, não dando importância à 

especificidade de cada unidade orgânica nem perspetivando incentivo a quem gera 

receitas (António Rios Amorim); 

- falta um estudo de viabilidade económica do Pólo de Chaves (António Rios Amorim, 

Chris Gerry, António Martinho); 

- não demonstra a necessidade de investir, organizativamente, nas estruturas que podem 

gerar receitas próprias, falta sequência lógica nas medidas em função da sua 

importância estratégica de modo a perceber a sua interligação tanto entre si como entre 

as unidades orgânicas e estruturas envolvidas e, finalmente, existe alguma assimetria no 

fluxo de informação entre a reitoria e as diferentes unidades orgânicas (Chris Gerry); 

- não dá a garantia que os Serviços Académicos e as estruturas de apoio ao ensino se 

reorganizem de modo a aumentar o grau de satisfação dos estudantes e a contribuir 

para a sua fixação na UTAD, nem faz qualquer referência às consequências dos cerca 

de 20% de estudantes que perderam as suas bolsas de estudo (Luís de Matos e João 

Almeida); 



- não é clara a filosofia organizacional, mais ou menos centralizada, que se pretende para 

a UTAD, sendo esta definição decisiva para se poderem delinear planos estratégias mais 

eficientes (João Almeida); 

- para uma maior eficiência de gestão faz falta a discussão prévia de um projeto 

estratégico plurianual de modo a perceber o modo como este Plano Anual de Atividades 

se interliga e contribui para a sua execução, o Conselho Geral deveria ponderar a 

criação de Comissões Especializadas que acompanhassem de forma mais próxima e 

eficiente a evolução das medidas de gestão enunciadas, os órgãos e as pessoas devem 

ser ouvidos e envolvidos nas decisões para que possam ser estimulados a contribuir 

para a execução das estratégicas definidas (Júlio Pedrosa); 

-  indicia, sem esclarecer as razões, aquilo que parece ser a evolução das Escolas a 

velocidades diferentes (José Carlos Laranjo); 

-  o organograma e competências dos órgãos e serviços não é claro, havendo tanto casos 

de ausência como de sobreposição, e nem sempre está de acordo com o estabelecido 

nos Estatutos (José Carlos Laranjo e José Carlos Almeida); 

-  não contempla uma estratégia de comunicação bidirecional entre a reitoria e as 

unidades orgânicas e serviços, nem fornece indicadores sobre os objetivos de 

empregabilidade dos alunos (António Martinho); 

- uma vez que não se refere ao estado de desajustamento da pirâmide hierárquica dos 

docentes não dá a devida importância ao apoio ao mérito (Carlos Viegas); 

Terminada esta ronda de intervenções, o Presidente deu a palavra ao Reitor que referiu: não 

ser fácil elaborar um Plano de Atividades com condicionantes externas, nomeadamente a nível 

orçamental, incertas e não controláveis; que não aceita a suspeição de haver Escolas a duas 

velocidades por motivos de terem tratamentos diferenciados por parte da reitoria; que já foram 

tomadas algumas medidas para melhorar a eficiência dos Serviços Académicos; tendo em conta as 

dificuldades encontradas, e ao contrário do que pretendia, neste momento ainda está a dispensar 

mais tempo a resolver casos de gestão corrente do que a definir linhas estratégicas. 

Antes de colocar este ponto da OT a votação, o Presidente referiu que o Conselho Geral só 

pode ser eficiente na sua função de partilhar responsabilidades, através da apreciação dos atos do 

Reitor e da proposta de iniciativas que considere necessárias ao bom funcionamento da 

Universidade, se os conselheiros tiverem o conhecimento real da situação existente. Para isso, 

solicita ao Reitor que lhe faculte o envio dos relatórios das auditorias que foram ou estão a ser 

realizadas. Solicitou, ainda, que a reitoria apresente um estudo de viabilidade para o Pólo de Chaves 

a tempo de ser discutido na próxima reunião do Conselho Geral. Para além disso os responsáveis 

pelas Unidades Orgânicas e Serviços devem apresentar o seu Plano de Atividades para o ano de 

2012 até ao dia 31 de outubro, para que a reitoria faça a sua síntese e apresente o Plano de 

Atividades da UTAD para 2012 a tempo de ser apreciado e votado na reunião do Conselho Geral 

agendada para 17 dezembro. Seguindo estratégia semelhante, o Relatório de atividades da UTAD 

referente ao ano de 2011 deve ser apresentado a tempo de ser apreciado e votado na primeira 

reunião do Conselho Geral agendada para o ano de 2012 (provavelmente em março). 



Terminada a discussão deste ponto da OT e manifestada a concordância com o parecer 

elaborado pelos membros cooptados do Conselho Geral, o Plano Anual de Atividades da UTAD para 

o ano de 2011 foi sujeito a votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

Por proposta do Reitor, o ponto quatro “Apreciação de um pedido de alteração do valor da 

propina de alunos que desenvolvem trabalho na Unidade de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Profissional” foi retirado da OT. 

Em relação ao ponto cinco da OT “Eleição de três professores do Conselho Geral para o 

Conselho de Fundadores da Fundação Rei D. Dinis, conforme alínea d) do nº 2 do artigo 9º dos seus 

Estatutos”, foi proposta e votada por unanimidade uma lista composta pelos Professores Doutores 

Alberto Moreira Baptista, Henriqueta de Almeida Gonçalves e Maria Elisa Preto Gomes. Por proposta 

do Professor Alberto Baptista, que obteve a concordância dos restantes conselheiros, estes 

representantes do Conselho Geral no Conselho de Fundadores da Fundação Rei D. Dinis devem 

prestar esclarecimentos aos seus pares sobre o modo de funcionamento e as vantagens que tem a 

UTAD em estar ligada à fundação. 

No ponto seis da OT “Apreciação da proposta de cinco personalidades indicadas pelo Reitor 

para o Conselho de Fundadores da Fundação Rei D. Dinis, conforme alínea e) do nº 2 do artigo 9º 

dos seus Estatutos”, o Presidente deu a palavra ao Reitor que apresentou, justificando com uma 

breve apresentação, uma proposta de lista com os cinco nomes seguintes: Artur Cascarejo, 

presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro; António Pires Cabral, escritor e poeta 

transmontano; Francisco Olazabal, produtor de vinhos do Douro e Porto; Jorge Nunes, presidente da 

Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro e Ricardo Magalhães, chefe de Projeto da 

Estrutura de Missão do Douro. Colocada a votação, esta lista foi aprovada por unanimidade. 

Em relação ao ponto sete da OT “Apreciação e votação da proposta de Regulamento para a 

eleição dos representantes dos estudantes no Conselho Geral”, o Presidente propôs o pedido de um 

parecer à assessoria jurídica da Reitoria sobre a proposta apresentada fazendo avançar, 

posteriormente e através da circulação de informação por via digital entre os membros do Conselho 

Geral, o processo eleitoral. O conselheiro João Almeida sugeriu que fosse introduzida na comissão 

eleitoral um elemento não estudante. Não havendo objeções, a proposta do Presidente foi aceite por 

unanimidade pelos membros do Conselho Geral, tendo em conta a sugestão do conselheiro João 

Almeida. 

Nos “Outros Assuntos”, os representantes dos estudantes neste Conselho Geral, Carlos 

Almeida, João Almeida e Luís de Matos, ao terminarem o seu mandato, referiram o orgulho em 

pertencer a este órgão e o muito que aprenderam durante os dois anos em que a ele pertenceram, 

fazendo votos para que a UTAD continue a pugnar pela melhoria de qualidade na formação dos seus 

estudantes. Referiram, ainda, que o Conselho Geral contribuiu para “a árvore ser abanada e os 

problemas antigos começaram a ter soluções” através da colaboração dos membros cooptados que 

transmitiram um modo diferente de pensar a UTAD. O Presidente agradeceu as palavras dos 

estudantes, realçando a colaboração e espírito construtivo que sempre demonstraram e pedindo a 

aclamação com uma salva de palmas de todos os conselheiros. 



O Presidente solicitou o agendamento para a próxima reunião do Conselho Geral de um 

debate sobre o modo de funcionamento dos Serviços Académicos, tema tantas vezes referido pelos 

conselheiros, em especial pelos representantes dos estudantes.  

Ainda nos outros assuntos, o Reitor pediu a palavra para informar sobre a organização de 

uma homenagem ao Professor Fernando Real e outra ao Professor Lima Pereira. 

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. 

 

 


