
 

Conselho Geral 
Ata nº 03/2011 de 15 de outubro 

Aos quinze dias do mês de outubro 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 e votação de uma proposta de alteração do valor das propinas, referentes ao ano 

letivo 2011-2012, para os estudantes de cursos de mestrado ao abrigo de convénios Luso-

Brasileiros; 

2. Apresentação e discussão de um relatório de contas intercalar referente ao ano de 2011; 

3. Apresentação e discussão de um relatório sobre o funcionamento da Fundação Rei D. Dinis; 

4. Apresentação e discussão de um relatório de progresso sobre a evolução da qualidade dos 

Serviços Académicos; 

5. Constituição de Grupos de Trabalho Especializados do Conselho Geral e sua composição; 

6. Apreciação e votação da proposta de Orçamento da UTAD para o ano de 2012, conforme 

alínea g) do número 2 do artigo 36º dos Estatutos UTAD; 

7. Outros assuntos: 

a. Critérios para a elaboração do Plano de Atividades da UTAD para 2012; 

b. Critérios para a elaboração do Relatório de Atividades da UTAD de 2011. 

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

Magnífico Reitor e agradecendo a presença de todos os conselheiros, em especial da Engenheira 

Isabel Vaz que, como membro cooptado, se encontra presente pela primeira vez numa reunião deste 

órgão. 

Antes de entrar na ordem de trabalhos, o Presidente colocou à apreciação a proposta de Ata 

nº 02/2011 de quatro de junho que, após introdução das alterações sugeridas pelos Srs. conselheiros 

Arsénio Reis e Júlio Pedrosa, foi aprovada por unanimidade. 

Entrando na OT, e relativamente ao previsto no seu primeiro ponto, o Presidente colocou à 

discussão e votação a “proposta de alteração do valor das propinas, referentes ao ano letivo 2011-

2012, para os estudantes de cursos de mestrado ao abrigo de convénios Luso-Brasileiros”, que foi 

aprovada com um voto contra. 

Antes de continuar os trabalhos previstos na agenda, o Presidente propôs que o ponto seis 

fosse discutido em simultâneo com o ponto dois, dada a relação existente entre si. A proposta foi 

aceite por unanimidade. 



No âmbito do ponto dois “Apresentação e discussão de um relatório de contas intercalar 

referente ao ano de 2011” e do ponto seis da OT “Apreciação e votação da proposta de Orçamento 

da UTAD para o ano de 2012” o Presidente deu a palavra ao Reitor que fez a sua apresentação, com 

base nos documentos escritos previamente distribuídos, dando especial relevo ao esforço de 

contenção das despesas. Colocado o assunto a discussão, vários conselheiros pediram a palavra 

para referir: 

- a preocupação com o deficit previsto para 2011 (cerca de dois milhões de euros) sem 

uma estratégia de aumento de receitas próprias apesar da grande dependência do 

Orçamento de Estado (António Rios Amorim); 

- a dificuldade em fazer cumprir uma diminuição na despesa prevista para 2012 de cerca 

de três milhões de euros, tendo em conta que, apesar da redução de custos com o 

pessoal além quadro diminuir, os gastos totais com remunerações tenha aumentado 

(António Rios Amorim); 

- os documentos não expressam a necessidade de pedir um maior esforço aos docentes 

para o trabalho em prol da Academia, nomeadamente o esforço docente, em desfavor do 

trabalho mais individualista (Luís de Matos); 

- as receitas próprias podem ser aumentadas através dos projetos, mas para isso a 

universidade tem que ter fundo de maneio para fazer adiantamentos (podendo recorrer a 

empréstimos bancários), o que não está previsto (Bulas Cruz); 

- deveriam ser instituídos estímulos à produtividade, mas para isso era necessário um 

Regulamento de Avaliação dos Docentes da Escola que ainda não foi aprovado (Bulas 

Cruz); 

- não está prevista a acreditação de laboratórios, que é uma condição indispensável para 

aumentar as receitas próprias em prestação de serviços (Ana Barros e Elisa Preto); 

- o parque de ciência e tecnologia recentemente aprovado deve ser aproveitado como 

uma mais valia que pode ajudar à sustentabilidade da UTAD. Para além disso deve ser 

estabelecida uma política de complementaridade e não de competição entre instituições 

de ensino superior localizadas na mesma área geográfica (António Martinho); 

- deve ser consolidada a atual oferta educativa antes de se enveredar por novas apostas 

(José Carlos Laranjo e Luís de Matos); 

- para além da oferta educativa, deve ser reestruturada a investigação, tendo em conta as 

áreas em que existem competências ainda não exploradas por outras instituições e 

aproveitando a mão de obra especializada que pode ser libertada através da 

reestruturação da oferta educativa (José Carlos Almeida); 

- os documentos ainda não dão resposta a algumas questões em aberto, nomeadamente 

o que está a ser feito para racionalizar recursos ou qual a decisão em relação à 

candidatura da UTAD a um curso de Medicina e ao futuro do Polo de Chaves 

(Presidente, António Rios Amorim e Júlio Pedrosa). 

 



O Prof. Júlio Pedrosa referiu que, face à situação atual do país, o Reitor não pode estar preso 

ao seu plano de candidatura, devendo fazer a sua adaptação à situação atual. Salientou, ainda, a 

necessidade de serem efetuadas auditorias externas “amigas”, ou seja sem intuitos punitivos, e que 

se aproveite a candidatura da UTAD à EUA para fazer um verdadeiro diagnóstico e introduzir todas 

as alterações de rumo necessárias. 

O Prof. Nuno Afonso Moreira apresentou um documento (anexo III) com uma proposta de 

metodologia tendo em vista a reestruturação da oferta educativa, não com o objetivo de despedir 

docentes, mas com o objetivo de identificar falhas e otimizar os recursos existentes. Este documento 

teve o apoio da generalidade dos conselheiros, tendo sido aprovado por unanimidade como 

instrumento de trabalho a utilizar pelos responsáveis pela reestruturação da oferta educativa da 

UTAD. 

O Reitor pediu a palavra para responder às questões colocadas e realçar a forte contenção 

nas despesas que estão previstas. Referiu, também, que a situação financeira pode ser um pouco 

melhorada se conseguir a descativação de verbas e o pagamento de 400 000 euros adiantados para 

despesas de funcionamento de apenas quatro projetos em curso. Em relação ao curso de Medicina 

considerou não estarem reunidas as condições para poder avançar de imediato, mas continua a ser 

uma opção estratégica. 

Terminada a discussão, a proposta de orçamento para 2012 foi colocada a votação, tendo 

sido aprovada por unanimidade. 

O Prof. Júlio Pedrosa pediu a palavra para declarar que o seu voto favorável foi um voto de 

confiança, ficando condicionado a três condições: i) seja promovida a redistribuição de 

funções/responsabilidades e a racionalização de recursos, ii) seja utilizado o documento proposto 

pelo Prof. Nuno Moreira como uma das medidas para concretizar o ponto anterior e iii) sejam 

apresentadas propostas retificativas do orçamento com o objetivo de aumentar as receitas próprias. 

Na sequência da discussão anterior, o Presidente propôs uma reunião extraordinária do 

Conselho Geral para o próximo dia onze de novembro, antecedida por umas jornadas de reflexão 

estratégica abertas a toda a Academia. Nessa reunião devem ser tomadas decisões em relação a 

algumas questões em aberto, nomeadamente, a candidatura ao curso de Medicina, a situação do 

Polo de Chaves e da Fundação Rei D. Dinis e a constituição de grupos de trabalho especializados do 

Conselho Geral. Assim os pontos três “Apresentação e discussão de um relatório sobre o 

funcionamento da Fundação Rei D. Dinis” e seis “Constituição de Grupos de Trabalho Especializados 

do Conselho Geral e sua composição” previstos na OT desta reunião transitam para a reunião 

extraordinária agora marcada. Foi ainda proposto que o previsto no ponto sete da OT “Critérios para 

a elaboração do Plano de Atividades da UTAD para 2012 e Critérios para a elaboração do Relatório 

de Atividades da UTAD de 2011”, devido à ausência de um documento escrito de suporte, também 

fosse adiado para essa reunião extraordinária. Estas propostas foram aprovadas por unanimidade. 

A Engª Isabel Vaz pediu a palavra para referir que, apesar de ser a primeira reunião a que 

assiste e desconhecer a realidade da UTAD, as Escolas ou outros centros de responsabilidades 

devem ser proactivos e apresentar propostas de atuação estratégica de modo competitivo entre si, 



mas também sustentado. Referiu, também, que se terá apercebido de alguns ressentimentos que são 

indesejáveis no processo de responsabilização com vista à otimização de recursos. 

O Reitor interveio para referir que irá dinamizar uma comissão de estudo de viabilidade do 

Polo de Chaves e apresentar uma proposta fundamentada sobre a situação da Fundação Rei D. Dinis 

e a sua importância para a UTAD. 

Em relação ao ponto quatro da OT, “Apresentação e discussão de um relatório de progresso 

sobre a evolução da qualidade dos Serviços Académicos” ainda foram feitas algumas críticas 

desfavoráveis pelo Prof. Alberto Batista, mas o representante dos estudantes Luís de Matos 

considerou que a situação, apesar de estar longe do ideal, tem vindo a evoluir favoravelmente. Em 

oposição a uma proposta de continuidade da monitorização apresentada pelo Prof. José Carlos 

Almeida, o Prof. Júlio Pedrosa propôs que, sendo este um assunto de gestão corrente, fosse dado 

como encerrado pelo Conselho Geral, devendo apenas voltar à discussão caso alterações 

significativas o justificassem. Esta proposta foi aceite por todos os conselheiros. 

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. 


