
 
PARECER DOS MEMBROS EXTERNOS 

DO CONSELHO GERAL 
SOBRE O PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2010 

PROPOSTO PELO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
 
Ao abrigo das competências definidas no Artº4º – nº 2 d) e nº 5 do Regimento do 
Conselho Geral da Universidade do Algarve, os membros externos deste Conselho 
elaboraram o seguinte parecer sobre o Plano de Actividades 2010 apresentado pelo 
Reitor da Universidade do Algarve: 
 
Sendo o primeiro Plano de Actividades presente ao Conselho Geral, numa fase em que a 
Universidade do Algarve ainda vive a transição quanto ao seu modelo e estruturas de 
governança, tem este parecer o objectivo de referir as exigências a observar em 
próximos Plano de Actividade, mais do que em propor ao Reitor sugestões quanto ao 
actual  Plano.  
 
Assim, os membros externos do Conselho Geral sugerem: 
 

1. A introdução de objectivos e metas bem quantificados para todos os eixos 
(patamares) prioritários, com especial incidência no que toca às acções e 
projectos visando a melhoria da qualidade do ensino; 

2. A explicitação quantificada dos objectivos, metas, recursos e meios a atingir e 
mobilizar, e como é que o cumprimento desses objectivos vão ajudar a atingir os 
objectivos definidos no Plano Estratégico. O plano deve ser bem explícito no 
que diz respeito à formação, qualificação e capacitação dos membros do corpo 
docente da UALG por forma a que esta seja reconhecida como particularmente 
exigente neste domínio e geradora de múltiplas oportunidades de formação; 

3. De modo mais genérico, o Conselho Geral deverá estabelecer uma bateria de 
indicadores a propor à reitoria de forma a constituir um quadro de referência 
estabilizado que permita o melhor conhecimento da actividade da UALG e o 
debate sobre as suas opções estratégicas e acções prioritárias;  

4. Nessa linha, os Planos Estratégico e de Actividades deveriam no futuro incluir 
uma comparação dos principais rácios com outras universidades nacionais e 
estrangeiras, bem como uma análise de quais as políticas adoptadas por estas 
para que se tenham atingido aqueles objectivos, bem como formas de transpor 
para a Universidade do Algarve algumas dessas políticas e projectos piloto para 
se implementarem inovações em Faculdades / Escolas que o desejem fazer. 

5. O elevado grau de prioridade a conceder ao investimento (e formação dos 
utilizadores) na plataforma informática comum capaz de registar e tratar a 
informação sobre, entre outras, a actividade científica desenvolvida pelos 
diversos professores, unidades e centros, permitindo a consulta dessa 
informação aos diversos actores da UALG; 

6. A prioridade a conceder à instalação e desenvolvimento de novas ferramentas 
informáticas prende-se com o facto delas constituírem um poderoso instrumento 
para concretizar algumas das características que se deseja sejam marcas da 
UALG: capacidade de publicamente prestar contas; transparência; capacidade 
de realização; e simplicidade de procedimentos burocráticos, libertando 
professores, investigadores e estudantes para as actividades específicas que são 
supostos desenvovlerem. 



7. A importância de explicitar, em futuros Planos de Actividade, o papel da 
Politécnico e do Universitário nas ações/objectivos referidos (de preferência 
incluindo uma análise SWOT); 

8. A necessária afinação dos conceitos de internacionalização, não a restringindo à 
decorrente da proximidade geográfica, mas sublinhando a procura de afinidades 
de produção científica e potenciação da mobilidade dos estudantes; 

9. O estudo do futuro desenvolvimento, dentro da Unidade Orgânica das Artes 
Visuais, de uma área vocacionada para a formação e produção no âmbito das 
Indústrias Criativas; 

10. O pleno aproveitamento do enorme potencial do recurso às Cátedras Científicas, 
através da sua multiplicação e procurando criar uma apoiada directamente pelos 
antigos alunos da UALG; 

11. O futuro incremento do projecto da Universidade de Verão, projecto de enorme 
potencialidade e que deverá tornar-se um emblema da UALG. 

 
Referidos estes pontos, os membros externos do Conselho Geral emitem parecer 
favorável à aprovação do Plano de Actividades 2010 apresentado pelo Reitor ao 
Conselho Geral. 
 
Lisboa, Fevereiro de 2010  

 


