
CONSELHO GERAL DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

ACTA N.º2 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de 2009, pelas catorze horas e trinta minutos 

reuniu na Sala de Seminários da Reitoria no Campus de Gambelas, o Conselho Geral da 

Universidade do Algarve, presidido pelo Dr. Fernando Ulrich. ------------------------------

Encontravam-se presentes 32 membros do Conselho Geral,  que assinaram a lista de 

presenças, que se arquivará em separado. As ausências foram devidamente justificadas.-

Encontrava-se  ainda  presente  o  Reitor  da  Universidade  do  Algarve,  a  título  de 

convidado. -------------------------------------------------------------------------------------------

A reunião foi secretariada pela Técnica Superior Leónia Fernandes.-------------------------

Da  convocatória  para  a  presente  reunião  ordinária  constava  a  seguinte  Ordem  de 

Trabalhos: 

--------------------------------------------------------------------------------------------1. 

Aprovação  da  Acta  da  Reunião  anterior.------------------------------------------------------

2.Apreciação  dos  Projectos  de: 

--------------------------------------------------------------------2.1  Regimento  do  Conselho 

Geral. ---------------------------------------------------------------2.2 Regulamento da Eleição 

do  Reitor.  -----------------------------------------------------------2.3  Regulamento  do 

Provedor  do  Estudante.  ----------------------------------------------------2.4  Regulamento 

Orgânico  dos  Serviços  da  UALG  e  respectivos  organogramas.  ---------3.  Propinas 

------------------------------------------------------------------------------------------4.Pedidos  de 

Informação. --------------------------------------------------------------------------5. Agenda da 

próxima Reunião. ------------------------------------------------------------------

No primeiro ponto, registaram-se as intervenções do: ----------------------------------------

-  Aluno  António  Goulart,  que  alegou  não  pertencer  à  equipa  designada  na  última 

reunião para elaborar o Regulamento para a Eleição do Reitor. ------------------------------

- Prof. Doutora Gabriela Schütz, que solicitou a inserção do nome do Dr. Jorge Manuel 

da Silva Santos (Técnico Superior da Assessoria Jurídica) na composição da equipa 

designada para elaborar o Regimento do Conselho Geral. ------------------------------------

- Prof. Doutora  Maria João Bebianno, que entregou uma cópia da página 3, do projecto 

da acta  n.º  1  do Conselho Geral,  em que retira  membros da equipa  designada para 

elaborar o Regulamento para a Eleição do Reitor, nomeadamente: António Manuel de 



Moura Goulart de Medeiros (Estudante, FE) e Joaquim Anselmo da Costa Mendonça 

(Estudante,  FE),  pedindo para  acrescentar  o  nome de Pedro Daniel  de  Carvalho da 

Cunha Barros (estudante da ESGHT), documento que se anexa à presente acta. ---------

Por sugestão dos membros do Conselho a última frase da acta “As reuniões realizar-se-

ão no Campus de Gambelas e deverão terminar às 18 horas.”, o Presidente sugeriu 

que se altere essa frase para  “As reuniões realizar-se-ão no Campus de Gambelas e  

deverão desejavelmente terminar pelas 18 horas.”---------------------------------------------

O Presidente concordou igualmente em numerar as actas, por sugestão do Prof. Doutor 

Filipe Nave, determinando que a última acta, que decorreu pela primeira vez com as 

personalidades cooptadas, deveria ser a “Acta n.º 1”. -----------------------------------------

Sobre  o  ponto  2.1  Regimento  do  Conselho  Geral,  os  Artigos  1.º,  2.º,  3.º,  foram 

aprovados por unanimidade ------------------------------------------------------------------------

Sobre o Artigo 4.º, após inúmeras intervenções sobre possíveis alterações nas alíneas, o 

Presidente colocou várias propostas que foram postas à votação. As propostas recaíram 

sobre  as  seguintes  alíneas: 

--------------------------------------------------------------------------

Proposta A - - Retirar a alínea b), do Artigo 4.º, acrescentando uma nova alínea j) ao 

Artigo  5.º  com  a  seguinte  redacção:  “j)  Nomear,  se  assim  o  entender,  um  Vice-

Presidente, de entre os membros do Conselho Geral.” ----------------------------------------

Proposta B - Em alternativa a alínea b) do Artigo 4.º passava a ter a seguinte redacção: 

“Eleger um vice-presidente sob proposta do Presidente do CG”-----------------------------

Posta à votação, a alteração da alínea b) do Artigo 4.º ou a criação da alínea j),  do 

Artigo 5.º, a Proposta A foi aprovada por maioria de votos a favor, zero abstenções e 

três votos a favor da proposta alternativa. -------------------------------------------------------

Ainda sobre esta nova alínea, e após uma questão levantada pelo Prof. Doutor António 

Branco,  foi  posta  à  votação  se  a  nomeação  do  Vice-Presidente  estaria  restrita  aos 

membros externos do Conselho Geral. -----------------------------------------------------------

O aluno Joaquim Costa fez uma intervenção afirmando que a questão passa pela inter-

pretação das disposições legais transcritas do RJIES. De acordo com a interpretação do 

próprio, o facto de um membro (interno ou externo), assumir a presidência pese embora 

de forma interina, nessa reunião ou reuniões, esse membro assume juridicamente a figu-

ra de presidente porque está a presidir a uma reunião. E de acordo com o RJIES, só 

pode ser uma personalidade externa. Ainda de acordo com o aluno, a questão que o pro-

fessor António Branco levantou foi que estavam duas propostas em discussão e que gos-



taria que os membros se manifestassem. Finalizou a sua intervenção solicitando que 

gostaria  de  ter  um  parecer  sobre  esta  matéria  por  parte  do  MCTES. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Após votação,  a proposta:  “a nomeação não se restringe aos membros externos do  

Conselho Geral” foi  aprovada com 22 votos a favor,  1 abstenção e 5 votos contra. 

--Sobre a antiga alínea i),  actual  alínea h),  do Artigo 4.º.,  foi  posta à votação se se 

deveria manter o texto  “…tendo em conta…”, ou se era de retirar o texto, tendo sido 

aprovada a proposta que defendeu a manutenção do texto,  com 18 votos a favor, 2 

abstenções  e  8  votos 

contra .------------------------------------------------------------------------------------------

Foi aprovada por unanimidade, a mudança das alíneas p) e q) para o n.º 2. do Artigo 4.º, 

como alíneas l) e m). -------------------------------------------------------------------------------

Os pontos 3., 4. e 5., foram aprovados por unanimidade, sem alterações-----------------

Sobre o Artigo 5.º, após inúmeras intervenções sobre possíveis alterações nas alíneas, o 

Presidente  avançou com várias  propostas que foram postas  à votação.  As propostas 

recaíram sobre as seguintes alíneas: --------------------------------------------------------------

1- Acrescentar no final do texto da alínea b)  “(…) nos termos do regulamento;” e na 

alínea g), “(…) deste regulamento;”. -------------------------------------------------------------

Após votação foi aprovada por unanimidade, a inserção das expressões nas alíneas b) e 

g). -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo 6.º - Rectificou-se a numeração dos pontos, perfazendo o total de 5. Sobre o 

actual número 2, foi posta à votação a intenção de se retirar a expressão  “de tudo o 

que”, alterando para a expressão “…do que…”. ------------------------------------------------

De acordo com a votação, foi aprovado alterar a expressão para “…do que…”, com 28 

votos a favor, 1 abstenção e 1 voto contra. ------------------------------------------------------

Artigo 7.º - Relativamente a este artigo, o aluno Joaquim Costa interveio, afirmando que 

discordava com a existência do ponto um, uma vez que atentava contra os direitos que 

estão  consagrados  na  Constituição  da  República  (opinião  igualmente  referida  pelo 

membro  António  Goulart),  no  que  refere  ao  direito  de  liberdade  de  expressão, 

igualmente expressa no Artigo 7.º (Direitos e deveres dos membros do Conselho). -------

O Presidente colocou à votação as seguintes propostas: --------------------------------------

Eliminar o número 1. – Proposta aprovada com 23 votos a favor, 11 votos contra, e 0 

abstenções, pelo que aquele ponto terminará em “descrição”. -------------------------------

Acrescentar na alínea a) a expressão “Obter através do Presidente…”. --------------------



Acrescentar  na  alínea  b)  a  expressão  “Aceder  através  do  Presidente…”.  

-------------------

Estas duas propostas de alteração foram a votos e foram aprovadas com 29 votos a favor 

e 1 abstenção. ---------------------------------------------------------------------------------------

No Artigo 8.º, 2., foi proposto retirar a expressão”… mediante proposta do Presidente  

ou de pelo menos três dos seus membros…” – Proposta aprovada com 29 votos a favor, 

0 abstenções e 0 votos contra. ---------------------------------------------------------------------

Os Artigos 9.º, 10.º e 11.º, foram aprovados por unanimidade. ------------------------------

No entanto fica registado em acta,  que o artigo 11.º só permanece aprovado na sua 

totalidade  se o  Conselho  Geral  concordar  com o texto  que  a  equipa  nomeada para 

elaboração do Regimento do Conselho Geral, apresentar como alternativa ao número 8, 

do presente artigo. O Conselho Geral considerou o texto pouco definido. ------------------

Sobre o Artigo 12.º, n.º1 - O Presidente solicitou à equipa que elaborou o Regimento do 

Conselho Geral, que apresentasse um texto mais esclarecedor para o número 1., uma 

vez que não foi do consenso geral a real intenção da expressão  “…logo no início da 

reunião…”  Posta à votação, foi aprovado o número 1 por maioria, com 3 abstenções e 

os restantes votos a favor, salvaguardando o facto de ter de se concordar posteriormente, 

com o texto a apresentar numa próxima reunião pela equipa que elaborou o Regimento. 

Caso o Conselho Geral discorde vai a votação novamente. -----------------------------------

2 – Foi igualmente a votos a eliminação da expressão  “…directo ou indirecto…”, no 

número  1.  e  2..  Foi  aprovada  por  unanimidade  esta  eliminação. 

------------------------------

O Artigo 13.º Foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------

O  Artigo  14º,  n.º4.,  alínea  c)  –  Foi  proposta  a  eliminação  da  palavra  “gerais”.  

Aprovada por maioria, com 1 abstenção, 1 voto contra e restantes votos a favor.----------

Os  Artigos  15.º,  16.º  e  17.º  foram  aprovados  por  unanimidade. 

----------------------------No Artigo 18.º, foi votada a proposta de eliminação da expressão 

“…um terço”, tendo sido aprovado por unanimidade a inclusão da expressão  “…um 

quinto”. Para finalizar este ponto foi aprovado por unanimidade o aditamento de um 

novo Artigo: ---------------

Artigo  19.º  -  O  presente  Regimento  entra  em  vigor,  imediatamente,  após  a  sua 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Regimento do Conselho Geral, com as alterações introduzidas foi aprovado por 23 

votos a favor e 2 abstenções. ----------------------------------------------------------------------



O Presidente agradeceu em nome de todos o trabalho desenvolvido pela equipa que 

elaborou o Regimento do Conselho Geral. ------------------------------------------------------

O  Presidente  comunicou  de  seguida  que  o  Sr.  Reitor  lhe  apresentou  formalmente 

(minutos antes do início da reunião), o seu pedido de demissão do cargo de Reitor da 

Universidade  do  Algarve,  alegando  que  se  encontram  reunidas  as  condições  de 

estabilidade no seio da instituição. Desta forma, permitir-se-á que o novo Reitor eleito 

possa, com outra legitimidade e com um novo calendário, assumir as competências que 

o  RJIES  lhe  atribui.  O  pedido  de  demissão  irá  ser  arquivado  em  separado  e  foi 

fotocopiado e entregue a todos os presentes. ----------------------------------------------------

Passou-se  de  imediato  ao ponto  2.2 da  Ordem  de  Trabalhos,  Regulamento  da 

Eleição do Reitor; ----------------------------------------------------------------------------------

O Artigo 1.º foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------

O  Artigo  2.º,  número  2  foi  a  votação,  tendo  sido  aprovado  por  unanimidade  a 

introdução da expressão “… publicações apropriadas de expansão…”; -------------------

O Artigo 3.º, foi aprovado por unanimidade; ---------------------------------------------------

Relativamente  ao  Artigo  4.º,  número  2,  procedeu-se  à  votação  e  foi  aprovada  por 

unanimidade  a  alteração  das  seguintes  expressões:  “A data” por  “O calendário”;a 

expressão  “dois meses” por” três meses”; a expressão um mês” por  “dois meses”, 

tendo  sido  igualmente  proposta  a  eliminação  da  expressão  “mesmo”,  ficando  “no 

“anúncio”.------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre o Artigo 5º: Foram apresentadas duas propostas: ---------------------------------------

Proposta A - Manter o número 2. alínea b);------------------------------------------------------

Proposta B - Retirar a alínea b), ao número 2.--------------------------------------------------

De  acordo  com a  votação,  a  Proposta  A  foi  aprovada   com 19  votos  a  favor  e  0 

abstenções; a Proposta B obteve 9 votos a favor. ----------------------------------------------- 

O Presidente pediu à equipa que elaborou o Regulamento de Eleição do Reitor  que 

apresentasse um primeiro ponto, com uma redacção mais explícita, nomeadamente no 

que diz respeito à impossibilidade de um professor do Ensino Politécnico,  externo à 

Universidade  do  Algarve,  de  se  poder  candidatar  a  Reitor  desta  Universidade, 

salvaguardando a posição dos professores do Ensino Politécnico da Universidade do 

Algarve, de poderem candidatar-se. --------------------------------------------------------------

O Artigo 6.º foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------

Sobre o Artigo 7.º: Foi proposto alterar na alínea b) a expressão “universitário ou 

de investigação;” sendo substituída por “superior ou de investigação” 



e na alínea d) foi unânime o pedido de apresentação de uma nova redacção, incluindo 

os princípios  da Universidade,  por parte  da equipa constituída para a elaboração do 

Regulamento. --------

Foi igualmente proposto eliminar a alínea b) mas mantendo a ideia de 

incluir  os  princípios  da  Universidade  na  alínea  d); 

---------------------------------------------------------

Sobre estas propostas recaiu a seguinte votação: -----------------------------------------------

- Para a 1.ª proposta 15 votos a favor e 2 abstenções. ------------------------------------------

- Para a 2.ª proposta sem a alínea b) mas com introdução dos princípios na alínea d) – 

10 votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------

O Artigo 8.º foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------

No Artigo  9.º  foi  proposta  uma alteração  no n.º2.  a  eliminação da expressão”  dos 

votos expressos”, sendo substituída por “dos votos dos membros em 

efectividade de funções”.

Este  ponto  foi  aprovado  por  unanimidade  com  a  alteração  no  2. 

-----------------------------

O Artigo 10.º foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------

O Artigo 11.º foi aprovado por unanimidade, com a inclusão de frase referente ao prazo 

máximo  de  trinta  dias  para  a  tomada  de  posse  do  reitor  eleito. 

-------------------------------Terminado e aprovado o ponto 2.2 da Ordem de trabalho e a 

pedido  dos  presentes,  passou-se  à  discussão  do  Ponto  3.  Propinas. 

---------------------------------------------------

O Sr. Reitor apresentou uma proposta ao Conselho Geral, sobre o valor a praticar de 

propinas  para  o  ano  lectivo  de  2009/2010,  no  valor  de  930  euros,  de  acordo  com 

documento  que  se  anexa  à  presente  acta.  O  aluno  Joaquim  Costa  apresentou  uma 

proposta  de  manutenção  dos  900 euros,  de  acordo com documento  que se  anexa à 

presente acta. -----------------------------------------------------------------------------------------

Antes de se passar à votação, verificou-se que apenas estavam na sala 24 membros do 

Conselho Geral, número correspondente ao mínimo necessário de votos para assegurar a 

maioria  qualificada.  Alguns membros intervieram sobre esta  matéria  e  suscitando-se 

dúvidas  sobre  o  que  aconteceria  senão  se  aprovasse  o  valor  da  propina,  um  dos 

membros referiu que a propina iria para um valor correspondente ao salário mínimo. ----

Perante  esta  informação,  os  membros  presentes  concordaram  unanimemente  que  a 

propina para já se deveria manter nos 900 euros, já que a passagem da propina para 



cerca  de  500  euros  iria  colocar  a  UALG  numa  situação  financeira  muito  grave. 

Posteriormente, na reunião seguinte, seria então fixado o valor da propina para o ano 

2009/2010. -------------------------------------------------------------------------------------------

O  Presidente  colocou  então  à  consideração  do  Conselho  Geral  o  encerramento  da 

sessão, transitando para uma reunião seguinte o ponto 2.3, 2.4, 4. e 5. da Ordem de 

Trabalhos.  O  Conselho  Geral  concordou  com  a  proposta,  pelo  que  o  Presidente 

informou que será marcada em momento oportuno a data para uma próxima reunião, no 

mesmo local, para deliberar sobre os pontos em falta. -----------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião pelas dezoito horas, da qual 

se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Presidente e pela Técnica Superior 

Leónia Fernandes que secretariou a reunião. ----------------------------------------------------

O Presidente do Conselho Geral

Fernando Ulrich

A Técnica Superior

Leónia Fernandes


