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COMUNICADO	  

	  

Na	  sequência	  de	  um	  convite	  que	  lhes	  foi	  dirigido	  pelos	  membros	  eleitos	  do	  Conselho	  Geral	  da	  UTAD,	  
os	  signatários	  integram	  este	  órgão,	  desde	  há	  alguns	  anos,	  na	  qualidade	  de	  membros	  cooptados.	  	  

A	  aceitação	  desse	  convite	  foi	  feita	  no	  pressuposto	  de	  que	  a	  sua	  experiência	  pessoal	  e	  profissional,	  
que	  terá	  estado	  na	  base	  da	  sua	  escolha,	  poderia	  ser	  de	  utilidade	  para	  a	  vida	  da	  universidade,	  
logrando	  trazer	  para	  o	  seu	  seio	  um	  outro	  olhar,	  exterior	  à	  instituição,	  à	  luz	  da	  filosofia	  subjacente	  ao	  
novo	  modelo	  de	  governança	  criado	  pelo	  Regime	  Jurídico	  da	  Instituições	  de	  Ensino	  Superior,	  
publicado	  em	  2007.	  	  

A	  participação	  nos	  trabalhos	  do	  Conselho	  Geral	  permitiu	  aos	  signatários	  criar	  uma	  perceção	  muito	  
clara	  das	  grandes	  questões	  que	  hoje	  afetam	  a	  universidade.	  	  

Num	  diálogo	  produtivo	  e	  cooperante	  com	  os	  membros	  eleitos,	  cada	  um	  dos	  signatários	  procurou	  
carrear	  para	  os	  trabalhos	  do	  Conselho	  Geral	  a	  sua	  reflexão	  sobre	  o	  modo	  de	  ultrapassar	  alguns	  
problemas	  com	  que	  a	  instituição	  está	  confrontada.	  	  

Desses	  debates	  e	  dessa	  interação	  retiraram	  os	  signatários	  a	  convicção	  profunda	  de	  que	  a	  
sobrevivência	  da	  UTAD,	  em	  moldes	  sustentados,	  exigiria	  a	  introdução	  de	  muito	  significativas	  
mudanças	  estruturais,	  estratégicas	  e	  de	  gestão,	  sem	  as	  quais	  seria	  inviável	  fazer	  face	  aos	  desafios	  
que	  o	  atual	  panorama	  universitário	  português,	  associado	  às	  condições	  de	  financiamento	  público	  
vigentes,	  torna	  incontornáveis.	  	  

Foi	  esse	  o	  motivo	  que	  levou	  os	  signatários	  a	  apresentar,	  a	  montante	  da	  eleição	  do	  novo	  reitor,	  um	  
elenco	  de	  grandes	  questões	  que	  entendiam	  importante	  que	  fossem	  respondidas	  pelas	  candidaturas.	  

E,	  do	  mesmo	  modo,	  já	  após	  essa	  mesma	  eleição,	  idêntica	  perspetiva	  esteve	  na	  base	  da	  organização	  
das	  “jornadas	  de	  reflexão	  estratégica”,	  com	  que	  foi	  propiciado	  um	  envolvimento	  da	  Academia,	  tão	  
alargado	  quanto	  possível,	  na	  procura	  das	  vias	  de	  futuro	  para	  a	  UTAD.	  

Passado	  todo	  este	  tempo,	  decorridos	  esses	  exercícios	  e	  os	  longos	  debates	  que	  tiveram	  lugar	  em	  sede	  
de	  Conselho	  Geral,	  muitos	  dos	  quais	  consensualizaram	  orientações	  estratégicas	  que	  foi	  considerado	  
importante	  vir	  a	  pôr	  em	  prática,	  os	  signatários	  são	  forçados	  a	  constatar	  que	  o	  respetivo	  resultado	  
ficou	  muito	  aquém	  das	  expetativas	  criadas.	  	  

Em	  particular,	  ficou	  claro	  que	  as	  estruturas	  a	  quem	  competiria	  considerar,	  desenvolver	  e	  pôr	  em	  
prática	  as	  orientações	  emanadas	  do	  Conselho	  Geral	  não	  deram	  sequência	  útil	  e	  concreta	  às	  medidas	  
de	  adaptação	  e	  de	  mudança	  que	  foram	  sendo	  apresentadas.	  	  

Pelo	  contrário,	  os	  signatários	  lamentam	  ser	  obrigados	  a	  constatar	  que	  se	  verifica	  um	  persistente	  
desvirtuamento	  de	  linhas	  estratégicas	  introduzidas	  pelo	  Conselho	  Geral,	  sem	  que	  sejam	  seguidas	  as	  
opções	  e	  as	  vias	  de	  desenvolvimento	  que	  delas	  deveriam	  decorrer.	  	  

O	  que	  frequentemente	  se	  verifica	  é	  precisamente	  o	  assumir	  de	  bloqueios,	  por	  ação	  ou	  omissão,	  à	  
concretização	  de	  todas	  essas	  dinâmicas.	  	  
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Na	  verdade,	  a	  potencial	  eficácia	  da	  ação	  do	  Conselho	  Geral	  confronta-‐se	  hoje	  com	  a	  prevalência	  de	  
uma	  inércia	  interna	  que	  os	  signatários	  consideram	  altamente	  lesiva	  dos	  superiores	  interesses	  da	  
universidade,	  embora	  porventura	  eficaz	  na	  proteção	  de	  alguns	  interesses	  específicos	  que	  hoje	  
parecem	  dominá-‐la.	  	  

Este	  estado	  de	  coisas	  poderia	  não	  ser	  muito	  grave	  se	  acaso	  a	  universidade	  não	  atravessasse	  
momentos	  de	  grande	  dificuldade,	  desafios	  da	  maior	  monta	  que	  justificariam	  severas	  redefinições	  na	  
sua	  estrutura,	  uma	  reforma	  profunda	  no	  seu	  modelo	  funcional	  e,	  muito	  em	  especial,	  uma	  
recentragem	  do	  seu	  foco	  em	  matéria	  de	  prioridades	  educativas,	  de	  investigação	  e	  valorização	  
económica	  do	  conhecimento,	  bem	  como	  de	  alianças	  institucionais	  estratégicas.	  	  

Mas	  não	  é	  isso	  que	  acontece.	  	  

Não	  se	  vislumbra	  a	  vontade	  de	  afirmar	  uma	  qualquer	  estratégia	  consequente	  a	  prazo,	  vive-‐se	  na	  
UTAD	  uma	  mera	  “navegação	  à	  vista”,	  apoiada	  numa	  retórica	  sem	  substância,	  com	  os	  
constrangimentos	  financeiros	  a	  servirem	  de	  alibi	  para	  uma	  mera	  condução	  tática	  do	  quotidiano,	  que	  
não	  olha	  de	  frente	  o	  futuro	  e	  que	  parece	  apenas	  temê-‐lo.	  

Ora	  a	  UTAD	  tem	  imperativamente	  que	  mudar,	  tem	  de	  reduzir	  e	  concentrar	  a	  sua	  oferta	  educativa,	  
tem	  de	  reconverter	  drasticamente	  a	  sua	  ridícula	  panóplia	  de	  unidades	  curriculares,	  tem	  de	  assumir	  
uma	  política	  de	  contratações	  com	  extremo	  rigor,	  transparência	  e	  equilíbrio,	  tem	  de	  saber	  concentrar-‐
se	  naquilo	  que	  se	  sabe	  ser	  o	  essencial	  do	  seu	  projeto.	  

A	  UTAD	  tem	  de	  assumir,	  com	  coragem	  e	  realismo,	  a	  necessidade	  de	  alterar	  o	  modelo	  de	  deriva	  quase	  
“renascentista”	  do	  seu	  tecido	  de	  escolas,	  que	  hoje	  se	  revela	  completamente	  inadequado	  para	  situar	  
a	  universidade	  perante	  as	  necessidades	  educativas	  do	  país	  e	  para	  fazer	  dela	  um	  centro	  irradiador	  de	  
saber,	  que	  possa	  ser	  relevante	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  região	  em	  que	  se	  insere	  e	  de	  Portugal	  no	  
seu	  todo.	  	  

Não	  obstante	  todas	  as	  promessas	  e	  esperanças	  criadas	  aquando	  da	  eleição	  da	  nova	  equipa	  reitoral,	  
os	  signatários	  vêem-‐se	  obrigados	  a	  constatar	  que	  a	  universidade	  persiste	  em	  repetir	  
incessantemente	  os	  mesmos	  erros	  e	  que	  a	  sua	  gestão	  teima	  em	  não	  se	  fixar	  no	  respeito	  por	  uma	  
linha	  estratégica	  clara	  e	  minimamente	  consequente.	  	  

Os	  signatários	  são	  assim	  forçados	  a	  considerar	  que	  se	  verifica	  uma	  grave	  e	  reiterada	  violação	  do	  
dever	  de	  respeito	  pelo	  Conselho	  Geral,	  pelas	  suas	  orientações	  e	  competências,	  a	  qual	  atingiu	  o	  seu	  
cúmulo	  na	  convocação	  de	  uma	  reunião	  ad	  hoc,	  promovida	  pela	  reitoria,	  dias	  após	  a	  reunião	  do	  
Conselho	  Geral	  de	  23	  de	  junho	  passado,	  da	  qual	  se	  não	  conhece	  qualquer	  efeito	  visível	  na	  busca	  de	  
respostas	  a	  obrigações	  decorrentes	  do	  modelo	  de	  governança	  vigente,	  e	  que	  parece	  ter	  tido,	  como	  
única	  e	  deliberada	  finalidade,	  tentar	  ultrapassar	  o	  sentido	  da	  vontade	  daquele	  órgão.	  

Nestas	  condições,	  os	  signatários,	  enquanto	  membros	  cooptados	  do	  Conselho	  Geral,	  entendem	  não	  
estarem	  reunidas	  as	  condições	  mínimas	  para	  um	  exercício	  condigno	  e	  eficaz	  do	  seu	  mandato.	  	  

Por	  esse	  motivo,	  e	  porque	  consideram	  que	  se	  esgotou	  o	  objeto	  subjacente	  à	  sua	  participação	  neste	  
órgão,	  os	  signatários	  decidem,	  a	  partir	  da	  data	  de	  hoje,	  entregar	  o	  seu	  mandato,	  deixando	  aos	  
membros	  eleitos	  a	  possibilidade	  de	  escolherem	  um	  grupo	  de	  novos	  membros	  cooptados.	  	  



3	  

	  

Os	  signatários	  desejam,	  com	  a	  maior	  sinceridade,	  que	  os	  futuros	  eleitos	  possam	  vir	  a	  ter	  mais	  arte	  e	  
mais	  sorte	  para	  ajudarem	  a	  dar	  um	  novo	  rumo	  à	  UTAD,	  que	  permita	  a	  sua	  sobrevivência	  e	  o	  seu	  
progresso.	  

	  

António	  Martinho	  
António	  Rios	  Amorim	  
Francisco	  Seixas	  da	  Costa,	  presidente	  do	  Conselho	  Geral	  
Jorge	  Dias	  
Júlio	  Pedrosa	  
	  

Vila	  Real,	  29	  de	  setembro	  de	  2012	  


