
  

Conselho Geral 
Ata nº 02/2011 de 4 de junho 

Aos quatro dias do mês de junho 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. Apreciar e votar as contas anuais consolidadas, referentes ao ano de 2010, acompanhadas de 

parecer do Fiscal Único (alínea h) do nº2 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. Apresentação do plano de melhoria organizativa e funcional dos Serviços Académicos; 

4. Apreciação e discussão de um plano de viabilidade para o Pólo da UTAD em Chaves; 

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

lectivo 2011-2012 (alínea i) do nº2 do artigo 36º dos Estatutos da UTAD); 

6. 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, o Presidente informou que o atraso da Associação Académica da 

UTAD em indicar os elementos da Comissão Eleitoral para a eleição dos representantes dos 

estudantes no Conselho Geral impediu que essa eleição já tivesse sido realizada. Por este motivo, foi 

solicitado aos Senhores Conselheiros que ponderassem a possibilidade dos representantes dos 

estudantes eleitos na última eleição puderem participar na reunião, apesar do seu mandato já se 

prolongar para além dos dois anos previstos nos Estatutos da UTAD. Na ausência de argumentos 

contrários, foi  aceite a participação desses representantes dos estudantes nesta reunião do 

Conselho Geral. 

Foi colocada à apreciação a Ata nº 01/2011 de vinte e seis de fevereiro que, na ausência de 

intervenções, foi aprovada por unanimidade. 

Para dar cumprimento ao primeiro ponto da OT foi distribuído a todos os conselheiros o 

parecer elaborado pelos membros cooptados do Conselho Geral sobre o Relatório e Contas 

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

ao Magnífico Reitor. Na sua intervenção o Reitor referiu que o parecer do Fiscal Único traduz a 

realidade existente, nomeadamente a grande dependência das verbas do Orçamento de Estado e a 

reduzida capacidade de captação de receitas próprias. Referiu ainda que o peso de algumas rúbricas 

referentes aos Serviços de Ação Social sobre as contas consolidadas tem um efeito diluidor sobre a 



real situação da UTAD. Colocado a assunto a discussão, tomaram a palavra diversos conselheiros 

que referiram: 

- a necessidade de serem eliminadas as situações de “não conformidade” identificadas no 

relatório do Fiscal Único e de estabelecer um plano de ação, a submeter à apreciação do 

CG, quantificado e calendarizado, que tenha como objetivos fazer inverter a situação de 

dependência do OE e evitar continuar com cortes em despesas essenciais (António Rios 

Amorim); 

- as receitas dos Serviços de Ação Social têm sido e devem continuar a ser investidas, 

exclusivamente, em serviços de apoio aos estudantes (Luís de Matos); 

- a necessidade de aumentar as receitas em prestação de serviços e de fazer uma 

avaliação intercalar, evitando esperar pelo Relatório de Contas do próximo ano, para 

identificar erros e corrigir trajetórias (Jorge Dias); 

- através deste relatório não é possível avaliar as opções estratégicas da UTAD, 

nomeadamente em relação à política de over-heads, nem quantificar os custos por 

aluno, curso ou Escola (Bulas Cruz); 

- o relatório não faz qualquer referência à Fundação Rei D. Dinis (Elisa Preto). 

 

Dada a palavra ao Reitor, este lembrou que apenas tomou posse a meio do ano (junho) a que 

este Relatório de Contas se reporta. Referiu ainda que a captação de receitas com base em projetos 

é irregular e cíclica e nem todos os projetos se traduzem em ganhos líquidos para a UTAD. Concorda 

que, no futuro, o texto que suporta a descrição das contas deve ser mais informativo. 

O Presidente solicitou que, na próxima reunião do CG prevista para outubro, seja 

apresentado um Relatório de Progresso sobre o funcionamento da Fundação Rei D. Dinis e a sua 

importância para a UTAD e que, também na mesma reunião, seja apresentado um outro documento 

que permita fazer uma avaliação intercalar sobre as contas da UTAD referentes ao primeiro semestre 

de 2011. Depois de apreciado o parecer elaborado pelos membros cooptados, o qual obteve a 

concordância de todos os conselheiros presentes, foi colocado a votação o Relatório de Contas 

Anuais consolidadas da UTAD referente ao ano de 2010, que foi aprovado por unanimidade. 

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

ação do Reitor” o Presidente deu a palavra ao Reitor que fez a apresentação desse Plano, com base 

num documento escrito de suporte previamente distribuído. Colocado o assunto a discussão, vários 

conselheiros pediram a palavra para referir: 

- a necessidade do Plano Estratégico e de Ação deixar de estar colado ao Projeto de 

candidatura a Reitor apresentado à um ano, uma vez que, para além da situação 

encontrada na UTAD ser diferente do esperado, a situação previsível do país para os 

próximos anos também se alterou (Júlio Pedrosa); 

- não está identificada a área geográfica de projeção da UTAD nem definidas as escolhas 

estratégicas para os próximos cinco anos. Também não está claro em que redes de 

ensino/investigação a UTAD se pretende integrar. No documento, não é feita qualquer 

referência à Medicina Veterinária ou à Produção Animal (Júlio Pedrosa); 



- discorda com a intenção expressa da UTAD se candidatar à abertura do curso de 

Medicina (Júlio Pedrosa e Bulas Cruz); 

-  não está justificada a estratégia que visa criar um curso de Medicina na UTAD. Parece 

mesmo haver objetivos antagónicos uma vez que a diversificação da oferta educativa 

para novas áreas implica dispersão de energias e pode impedir que a UTAD ganhe a 

força que necessita para reforçar a sua matriz identitária (Júlio Pedrosa, Luís de Matos, 

José Carlos Almeida); 

- parece existir um divórcio entre a UTAD e a Reitoria, não estando delineada uma 

estratégia que permita unir a Reitoria com a Academia em torno de objetivos comuns, 

tendo em conta a situação da UTAD e do país. O capítulo da sustentabilidade não está 

alicerçado em objetivos concretos calendarizados e quantificados (António Rios Amorim, 

Jorge Dias); 

- não fornece qualquer indicador que permitam avaliar o efeito das medidas em curso, 

nomeadamente a nível da reestruturação da oferta educativa (Nuno Afonso Moreira, 

Jorge Dias); 

- não identifica o que é que a UTAD tem de diferente para oferecer nem qual a estratégia 

para estimular a captação de estudantes (tanto portugueses como estrangeiros), 

sobretudo para os segundo e terceiro ciclos (José Carlos Laranjo, Júlio Pedrosa); 

- não faz referência a qualquer estratégia de relacionamento com a Universidade do Porto 

com o objetivo de evitar o apagamento da UTAD (Bulas Cruz); 

- não existe um plano para a área da saúde, a ser discutido de forma mais abrangente e 

não apenas com base no curso de Medicina (Júlio Pedrosa, António Martinho, Maria 

João Monteiro); 

- as áreas de bandeira são importantes, mas não devem ser esquecidas as outras áreas 

de interesse como a saúde, a enologia ou o turismo (António Martinho, Maria João 

Monteiro); 

- os mecanismos de comunicação entre os diferentes órgãos e entre estes e a Academia 

não funcionam de forma eficiente (António Martinho, Ana Barros). 

 

O Reitor solicitou a palavra para responder às diversas questões colocadas e referir que não 

é possível a uma área científica afirmar-se sem suporte financeiro adequado. Referiu ainda que existe 

algum desequilíbrio na distribuição do corpo docente entre as Escolas o que implica gastos 

significativos com a contratação de colaboradores. Considera, contudo, que a proposta do curso de 

Medicina não é despesista e, como Reitor, vai assumir a sua candidatura no prazo estabelecido pela 

A3ES (até catorze de outubro) sendo que essa proposta não ficará vinculada a qualquer das Escolas 

existentes. 

O Presidente propôs não levar a votação, na presente reunião, o Plano Estratégico e de Ação 

do Reitor de modo a permitir que ele possa vir a ser enquadrado com o pensar da Academia. Para 

isso, sugeriu duas jornadas de reflexão estratégica, abertas à Academia, a ter lugar nos dias catorze 

de outubro e dezasseis de dezembro, véspera das próximas datas de reunião do CG. Como 



estratégia de preparação dessas reuniões, propôs a elaboração de um documento pelos membros 

cooptados do Conselho Geral, que poderá servir como guião das propostas a elaborar e a ser 

apresentadas para discussão pelos membros da Academia interessados em participar. Com o 

objetivo de melhorar a eficiência de comunicação do CG com a Academia propôs que as agendas, 

atas e pareceres elaborados pelos membros cooptados fossem disponibilizados na página da internet 

da UTAD. Os membros cooptados também vão apresentar, antes da próxima reunião do CG uma 

proposta de constituição de Comissões Especializadas para se debruçarem sobre as questões 

estratégicas mais importantes. Todas estas propostas foram aceites pelos conselheiros. Quanto à 

decisão do Reitor em submeter uma candidatura do curso de Medicina o Presidente sublinhou que o 

CG não pretende bloquear a decisão do Reitor, mas ainda não se pronunciou sobre a matéria. Assim, 

o CG não se compromete com a decisão, uma vez que não pode excluir a hipótese dela ser 

conflituante com os resultados da reflexão estratégica a realizar dentro da Academia. 

Em relação ao ponto três da OT “Apresentação do plano de melhoria organizativa e funcional 

dos Serviços Académicos”, o Reitor referiu que a modernização do sistema está em curso tendo 

como base o programa informático SigAcad que também é utilizado na Universidade de Aveiro. 

Referiu que existem ainda alguns problemas que estarão resolvidos em poucas semanas, estando 

certo que o próximo novo ano letivo irá decorrer sem dificuldades e que as inscrições já possam ser 

efetuadas nesta nova plataforma informática. Foram feitas algumas intervenções onde se referiu que 

as melhorias já se notam, mas ainda existe muito trabalho por fazer, sendo questionada a 

compatibilidade entre o SigAcad e o SIDE (Luís de Matos, José Carlos Laranjo, José Carlos Almeida). 

Sobre esta compatibilidade o conselheiro Arsénio Reis (não enquanto conselheiro, mas como 

especialista da área e conhecedor dos sistemas informáticos em causa), disse ser tecnicamente 

possível. O Presidente solicitou ao Reitor que fosse apresentado, na reunião de outubro, um Relatório 

de Progresso sobre o efeito das medidas em curso na qualidade dos serviços prestados pelos 

Serviços Académicos. 

Em relação ao ponto quatro da OT “Apreciação e discussão de um plano de viabilidade para 

o Pólo da UTAD em Chaves”, o Presidente deu a palavra ao Reitor que, depois de se referir ao 

documento previamente distribuído aos conselheiros (Anexo IV) e da disponibilidade da autarquia 

para colaborar no projeto, mostrou algum cepticismo na continuidade do funcionamento do Pólo de 

Chaves, sobretudo tendo em conta as exigências da A3ES e da European University Association. 

Aberta a discussão, interveio o Dr. António Amorim para referir que, para além dos aspetos 

económicos, o documento não é esclarecedor sobre outro tipo de impactos que o encerramento do 

Pólo de Chaves pode causar para a UTAD. O Prof. Júlio Pedrosa acrescentou que, por parecerem 

aparentemente baratos, mesmo os impactos económicos não são esclarecedores. O Presidente 

propôs que, para complementar o documento apresentado nesta reunião, deve ser constituído um 

Grupo de Trabalho que apresente numa próxima reunião do CG uma proposta que pondere, para 

além da questão económica, os elementos de natureza estratégica para a UTAD e outros, para que o 

CG possa emitir um parecer fundamentado sobre o assunto. 

No ponto seis da OT “Fixar o valor das propinas devidas pelos estudantes dos diferentes 

graus de ensino para o ano lectivo 2011-2012”, o Presidente deu a palavra ao Reitor que apresentou 



a proposta apresentada pelos Serviços Académicos, tal como consta no Anexo V a esta ata. O 

estudante Luís de Matos interveio para referir que, apesar de compreender as dificuldades financeiras 

da UTAD, é contra esta proposta de aumento do valor das propinas pelos seguintes motivos: 

- este é o valor máximo da propina permitido por lei, o que não se coaduna com uma 

universidade de interior com alguma dificuldade em captar estudantes; 

- o sistema de bolsas foi alterado o que reduziu, significativamente, o número de 

estudantes com esse tipo de apoio social; 

-  tem vindo a aumentar o número de estudantes que desiste de continuar os seus 

estudos, por dificuldades financeiras; 

- tem vindo a aumentar o número de estudantes que, por dificuldades financeiras, não 

consegue pagar as propinas pelo que, apesar do aumento do seu valor, a receita total 

cobrada tem vindo a diminuir. 

 

Intervieram vários conselheiros para mostrar o seu apoio a estes argumentos apresentados 

(António Martinho, Bulas Cruz, Elisa Preto) e propor algumas alterações ao regulamento das 

propinas, nomeadamente, aumentar o número de prestações (José Carlos Laranjo), canalizar o valor 

do aumento para visitas de estudo (Elisa Preto), não cobrar propinas aos alunos que reingressam e 

cujo processo está em fase de creditação (José Carlos Almeida) e criação de um sistema de isenção 

total ou parcial de propinas, complementar aos SAS, para alunos com dificuldades reconhecidas 

(Júlio Pedrosa). Para além disso foi referido pelos conselheiros António Amorim e Júlio Pedrosa que 

é importante as propinas devidas serem cobradas, não só por uma questão de justiça para quem 

paga, mas também para poder criar alguns mecanismos redistributivos que, de algum modo, 

impeçam que um estudante deixe de estudar na UTAD por dificuldades no pagamento das propinas. 

Submetida a votação, a proposta foi aprovada com 2 votos contra. 

Nos “Outros Assuntos”, o Presidente solicitou que, por motivos da sua agenda profissional, a 

data prevista para a próxima reunião do Conselho Geral fosse alterada do dia oito para o dia quinze 

de outubro, o que foi aceite pelos conselheiros.  

Ainda nos outros assuntos, o Reitor pediu para que o Conselho Geral o avalize nos processos 

de tramitação com vista à assinatura da Magna Carta por parte da UTAD e de aceitação da avaliação 

externa da UTAD proposta pela European University Association, o que foi aceite sem objeções. 

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

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

 

 


