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CONSELHO GERAL DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE  

 

ACTA N.º 1/2010 

 

 

Ao primeiro dia do mês de Março de dois e mil e dez, 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 e ao qual compareceram os 

membros que assinaram a lista de presenças, que se arquivará em separado. Encontrava-se 

presente o Reitor da Universidade do Algarve, a título de convidado. A reunião foi 

secretariada pelo Secretário do Conselho Geral, Licª Maria Carlos Ferreira. ---------------------- 

Da convocatória para a presente reunião ordinária, constava a seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Aprovação da acta da reunião anterior. --------------------------------------------------------------- 

2. Plano de Actividades da Universidade para 2010. -------------------------------------------------- 

3. Orçamento da Universidade para 2010. -------------------------------------------------------------- 

4. Plano Estratégico: notas metodológicas e primeira notícia. --------------------------------------- 

5. Substituição de membros no Conselho Geral. ------------------------------------------------------- 

6. Provedor do Estudante. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um – Aprovação da acta da reunião anterior. ---------------------------------------------- 

No momento da votação encontravam-se presentes 27 membros. -----------------------------------

Votos a favor – 24 (vinte e quatro) - Profª Doutora Alexandra Reis, Eng.º Aníbal Fernandes, 

Prof. Doutor António Branco, Aluno António Goulart, Prof. Doutor Efigénio Rebelo, Dr 

Fernando Ulrich, Prof. Doutor Filipe Nave, Prof. Francisco Calhau, Prof. Jorge Isidoro, Prof. 

Jorge Santos, Prof. Doutor José Ponte, Dr.ª Lídia Jorge, Prof. Doutor Luís Sousa Lobo, Profª 

Doutora Maria de Belém Martins, Profª Doutora Gabriela Schutz, Profª Doutora Maria João 

Bebianno, Profª Teresa Salvado de Sousa, Dr.ª Mariana Farrusco, Prof. Doutor Paulo Sá, 

Aluno Pedro Oliveira, Prof. Doutor Pedro Guerreiro, Dr. Pedro Meireles, Aluno Pedro 

Casimiro, Doutor Ricardo Bayão Horta. ----------------------------------------------------------------

Votos de Abstenção – 3 (três) - Prof. Ludgero Sequeira, Aluno Joaquim Costa, Dr. Jorge 

Wemans. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos Contra: 0 (zero) -------------------------------------------------------------------------------------

A acta foi aprovada por maioria absoluta dos membros presentes. ---------------------------------- 

Ponto Dois – Plano de Actividades da Universidade para 2010. -------------------------------- 

O Presidente informou o órgão que de acordo com o n.º 3, do n.º 2, artigo 23.º, dos Estatutos 

da UALG e com o artigo 82.º do RJIES, as deliberações sobre os planos anuais de actividades 
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e sobre os planos estratégicos são obrigatoriamente precedidas pela apreciação de um parecer 

a elaborar e aprovar pelos membros externos. Embora o órgão não fosse deliberar sobre este 

ponto, concedeu a palavra ao Reitor para que apresentasse o documento. ---------------------- 

O Reitor apresentou as principais actividades a desenvolver em 2010 nas áreas do Ensino, da 

Investigação, da Transferência de Conhecimento, da Governança e nas relações com a 

Comunidade, destacando a conclusão do processo de registo dos cursos, o reforço do sistema 

de avaliação interna, o desenvolvimento de novos domínios de ensino, a implementação da 

Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada, a constituição de 

núcleos fortes ao nível da cooperação internacional, a criação de cátedras científicas, a 

dinamização da criação de empresas de base tecnológica, a instalação do Pólo Tecnológico, o 

reforço das plataformas de cooperação, a valorização comercial das patentes, o incremento 

das relações com a comunidade regional, reorganização dos Serviços e do modelo de gestão, 

suportada pela implementação de plataforma de gestão e informação integrada. --------------- 

O Presidente deu a palavra aos membros do Conselho Geral, os quais solicitaram 

esclarecimentos e apresentaram sugestões. Foram solicitados esclarecimentos sobre o 

desenvolvimento das novas áreas de formação e o seu enquadramento com os recursos 

existentes na UALG, sobre os programas de mobilidade e sobre o âmbito da formação de 

professores. As sugestões apresentadas incidiram principalmente sobre a necessidade de se 

realizar uma análise swot da UALG e elaborar o plano tendo presente os resultados dessa 

análise, estabelecendo metas, objectivos quantificáveis e definindo indicadores de 

desempenho; sobre a necessidade de introduzir medidas concretas para assegurar a qualidade 

do ensino e o tratamento estatístico da informação pedagógica, assente numa plataforma de 

dados fiável e transversal; sobre o reforço das cátedras científicas e incremento da 

internacionalização através da aproximação da UALG a clusters em áreas estratégicas para a 

Universidade; no aumento de oferta formativa para o período de Verão, tornando a 

Universidade mais activa. O Prof. Doutor Luís Sousa Lobo sugeriu ainda que fosse criado um 

grupo de trabalho para acompanhamento estratégico. ------------------------------------------------- 

O Presidente sugeriu que o Prof. Doutor Luís Sousa Lobo fosse o relator do parecer sobre o 

Plano Anual de Actividades para 2010, a aprovar posteriormente por todos membros externos. 

Sugeriu ainda ao Reitor que incorporasse no documento alguns dos pontos focados. ----------- 

O Reitor prestou os esclarecimentos solicitados e concordou com a metodologia apresentada, 

referindo que muitos dos pontos focados irão constar do plano estratégico que está a ser 

preparado, o qual definirá as linhas mestras para o plano de actividades. ------------------------ 
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Ponto Três - Orçamento da Universidade para 2010.----------------------------------------------

O Presidente concedeu a palavra ao Reitor para que iniciasse a apresentação do orçamento 

previsto para 2010. O Reitor apresentou a evolução das receitas e das despesas nos últimos 

três anos e explicou quais as condicionantes financeiras das universidades, reconhecidas pelo 

próprio MCTES e que conduziram à apresentação do Contrato de Confiança a assinar com as 

Instituições de Ensino Superior. Apresentou ainda a previsão de propinas e a sua afectação 

por estruturas, dando particular ênfase ao Fundo de Apoio à Qualidade Pedagógica. --------- 

O Presidente concedeu a palavra aos membros do Conselho Geral. Houve várias intervenções 

no sentido de que a proposta de orçamento fosse mais específica, identificando as despesas de 

pessoal e as receitas por unidades orgânicas e serviços. Foi igualmente referida a necessidade 

de se recuperar ou criar uma nova fórmula de financiamento que torne mais transparente a 

afectação dos recursos e a sua distribuição e, no que respeita ao Contrato de Confiança, 

proceder com cautela atendendo à situação financeira do País que não garante que o mesmo 

seja efectivamente cumprido. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Reitor interveio prestando esclarecimentos adicionais, designadamente sobre os termos do 

Contrato Confiança, sobre as despesas de pessoal, sobre os overheads, e sobre a afectação das 

receitas e respectiva distribuição pelas Unidades Orgânicas. O Presidente passou de seguida à 

votação da proposta de Orçamento para 2010.---------------------------------------------------------- 

No momento da votação encontravam-se presentes 28 membros. -----------------------------------

Votos a favor – 23 (vinte e três) - Profª Doutora Alexandra Reis, Eng.º Aníbal Fernandes, 

Prof. Doutor António Branco, Aluno António Goulart, Prof. Doutor Efigénio Rebelo, Dr 

Fernando Ulrich, Prof. Francisco Calhau, Prof. Jorge Santos, Dr. Jorge Wemans, Prof. Doutor 

José Ponte, Prof. Ludgero Sequeira, Prof. Doutor Luís Sousa Lobo, Profª Doutora Maria de 

Belém Martins, Profª Doutora Maria João Bebianno, Profª Doutora Nídia Bráz, Profª Teresa 

Salvado de Sousa, Dr.ª Mariana Farrusco, Prof. Doutor Paulo Sá, Aluno Pedro Barros, Aluno 

Pedro Oliveira, Dr. Pedro Meireles, Aluno Pedro Casimiro, Doutor Ricardo Bayão Horta. -----

Votos de Abstenção – 5 (cinco) - Prof. Doutor Filipe Nave, Aluno Joaquim Costa, Prof. Jorge 

Isidoro, Dr.ª Lídia Jorge, Profª Doutora Gabriela Schutz. -------------------------------------------- 

Votos Contra: 0 (zero) ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Orçamento para o ano 2010 foi aprovado por maioria absoluta dos membros presentes. ----- 

Após a votação o Prof. Doutor Paulo Sá apresentou uma proposta ao Conselho Geral, no 

sentido de que fosse enviado ao CRUP um ofício no qual o Conselho Geral da UALG, 

manifestasse a sua preocupação com a forma de distribuição das verbas pelas Instituições de 

Ensino Superior, designadamente através de “contratos de confiança”, e que de futuro viesse a 
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ser definida uma nova fórmula de financiamento que permitisse conciliar a previsibilidade das 

receitas com uma distribuição transparente e próxima das necessidades orçamentais das 

Instituições de Ensino Superior.------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente informou o órgão sobre o facto de não ter assinado um ofício que foi enviado ao 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior subscrito por vários Presidentes dos 

Conselhos Gerais das Universidades Portuguesas, relativo ao financiamento das 

Universidades, por não concordar com os seus termos. Porém, essa decisão não afectará 

qualquer posição que o órgão queira adoptar perante outras instituições, sobre esta matéria. --- 

O Presidente submeteu à votação a proposta do Prof. Doutor Paulo Sá. Encontravam-se 

presentes 25 membros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: 24 (vinte e quatro) - Profª Doutora Alexandra Reis, Eng.º Aníbal Fernandes, 

Prof. Doutor António Branco, Aluno António Goulart, Prof. Doutor Efigénio Rebelo, Prof. 

Francisco Calhau, Prof. Jorge Santos, Prof. Doutor José Ponte, Prof. Ludgero Sequeira, Prof. 

Doutor Luís Sousa Lobo, Profª Doutora Maria de Belém Martins, Profª Doutora Maria João 

Bebianno, Profª Doutora Nídia Bráz, Profª Teresa Salvado de Sousa, Dr.ª Mariana Farrusco, 

Prof. Doutor Paulo Sá, Aluno Pedro Barros, Aluno Pedro Oliveira, Dr. Pedro Meireles, Aluno 

Pedro Casimiro, Aluno Joaquim Costa, Prof. Jorge Isidoro, Dr.ª Lídia Jorge, Profª Doutora 

Gabriela Schutz. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos de abstenção : 1 (um) – Dr. Fernando Ulrich. ------------------------------------------------ 

Votos contra: 0 (zero). ----------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por maioria absoluta. --------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro - Plano Estratégico: notas metodológicas e primeira notícia. ------------------ 

O Presidente do Conselho Geral concedeu a palavra ao Reitor, que informou sobre as etapas 

já concretizadas na elaboração do Plano Estratégico para a UALG. ------------------------------ 

Após a exposição efectuada, o Prof. Doutor Luís Sousa Lobo apresentou uma proposta ao 

Conselho Geral de criação de uma Comissão Permanente para Acompanhamento Estratégico 

e Indicadores. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente colocou à votação a proposta. Encontravam-se presentes 23 membros. A 

proposta foi aprovada por unanimidade dos membros presentes - Profª Doutora Alexandra 

Reis, Eng.º Aníbal Fernandes, Prof. Doutor António Branco, Aluno António Goulart, Prof. 

Doutor Efigénio Rebelo, Dr. Fernando Ulrich, Prof. Francisco Calhau, Prof. Jorge Santos, Dr. 

Jorge Wemans, Prof. Ludgero Sequeira, Prof. Doutor Luís Sousa Lobo, Profª Doutora Maria 

de Belém Martins, Profª Doutora Maria João Bebianno, Profª Teresa Salvado de Sousa, Dr.ª 

Mariana Farrusco, Prof. Doutor Paulo Sá, Aluno Pedro Barros, Aluno Pedro Oliveira, Dr. 
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Pedro Meireles, Aluno Pedro Casimiro, Aluno Joaquim Costa, Prof. Jorge Isidoro, Profª 

Doutora Gabriela Schutz. ---------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida foi votada a composição da referida Comissão a qual integrará o Prof. Doutor Luís 

Sousa Lobo, o Doutor Ricardo Bayão Horta, a Profª Doutora Maria de Belém Martins, o Prof. 

Ludgero Sequeira, a Dr.ª Mariana Farrusco, o Dr. Pedro Meireles e o aluno Pedro Barros. --- 

A composição da Comissão foi a aprovada por unanimidade dos 23 membros presentes. ----- 

Foi ainda aprovada por unanimidade, a criação de uma Comissão ad-hoc para análise do 

Plano Anual de Actividades constituída pelo Prof. Doutor Luís Sousa Lobo, Dr. Pedro 

Meireles, Dr. Jorge Wemans, Prof. Doutor António Branco e aluno António Goulart. -------- 

Ponto Cinco – Substituição de membros no Conselho Geral. ----------------------------------- 

O Presidente informou o órgão sobre os pedidos de demissão do Prof. Doutor Hugo Gil e do 

Prof. Doutor Constantino Sakellarides. Irá ser convocada uma reunião para que os membros 

internos efectuem a cooptação dos membros externos em falta.------------------------------------- 

A aluna Zara Mesquita que também deixou de integrar o órgão por ter concluído a sua 

licenciatura, será substituída pelo aluno suplente Alexander Enmanuel Ferreira Gomes.-------- 

Ponto Seis – Provedor de Estudante ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente deu conhecimento de uma proposta subscrita designadamente pelos alunos 

Pedro Barros e Pedro Casimiro nos quais são indicados dois nomes para a eleição do 

Provedor do Estudante, respectivamente a Professora Doutora Maria Teresa Coelho Pais 

Vieira Dinis e a Professora Doutora Maria Isabel Santana Cruz.------------------------------------- 

O Dr. Pedro Meireles interveio para informar que o Presidente da Associação Académica da 

Universidade do Algarve lhe pediu para apresentar a proposta do Dr. Jorge Leitão, mas que 

não possuiu mais elementos acerca da pessoa em causa .-------------------------------------------- 

Alguns Membros do Conselho Geral intervieram no sentido de se prolongar até ao final do 

mês de Março a apresentação de mais candidatos, respeitando os requisitos que constam do 

Regulamento aprovado pelo Conselho Geral, tendo a sugestão merecido a concordância de 

todos os membros presentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente agradeceu a presença de todos e do Reitor, pelo que nada mais havendo a tratar, 

deu por encerrada a reunião pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou 

a presente acta, que vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário do Conselho Geral Licª 

Maria Carlos Ferreira que secretariou a reunião. ---------------------------------------------------- 
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O Presidente do Conselho Geral 

 

Fernando Ulrich 

 

O Secretário do Conselho Geral 

 

Maria Carlos Ferreira 


