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Caro presidente e restantes membros do Conselho Geral da Universidade do Algarve
 
Relativamente ao projecto de agenda da próxima reunião, teço as seguintes considerações:
 
 
No ponto 3:
 
 “Proposta de cedência de uma parte da parcela de terreno detido pela UALG na freguesia de
Portimão para construção de uma Escola Básica e Secundária (artigo 23, nº2, h)).”
 
Não basta apenas anunciá-la, ou melhor, comunicá-la aos membros. É necessário a respectiva
proposta para estudá-la e decidir em conformidade mediante o cruzamento de outras variáveis.
Em que moldes essa cedência serve os interesses da Universidade do Algarve? Quais são as
contrapartidas? Quais as vantagens e desvantagens de tal acordo que esta previsto no artigo
23, nº2, alínea h?
 
“h) Propor ou autorizar, conforme disposto na lei, a aquisição ou a alienação de património
imobiliário da instituição, bem como as operações de crédito.”
 
Relembro aos demais, a alínea e) do ponto 1 do artigo 23º
 
  e) Apreciar os actos do Reitor e do Conselho de Gestão
 
Sem o documento completo, não existem condições para que os membros possam votar em
consciência a proposta. No pior cenário, toda e qualquer decisão poderá ser susceptível de
impugnação, pondo em causa a bondade que a proposta poderá representar para a nossa
instituição. Tal acto não seria nada dignificante para a imagem da nossa instituição. 
 
 
 
Ponto 4:
 
Proposta de constituição de uma associação, comprometendo a Câmara Municipal de Olhão e a
UALG, com vista a criar, instalar e gerir um Centro de Incubação de Base Tecnológica na
cidade de Olhão (artigo 14, nº1 e artigo 23, nº2, i)).
 
O raciocinio exposto no ponto 3 aplica-se ao ponto 4.

-- 
Joaquim Costa Tel: 915555007 / 966256810
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