
Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve, Fernando Ulrich 

É com muita tristeza e pesar pessoal que venho por este meio informar V. Ex.ª e o plenário do Conselho 
Geral da Universidade do Algarve, que por objecções de consciência e por força da informação que 
dispomos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior relativa ao procedimento legal que 
deve ocorrer nas substituições dos membros, bem como as consequências que poderão advir se não 
atendermos a esta mesma informação, e, pelo superior interesse público desta instituição, vejo-me 
forçado a invocar o ponto 1 do artigo 12.º do Regimento do Conselho Geral “Os membros do Conselho 
em situação de conflito de interesses relativamente a algum assunto em discussão, devem, no início da 
reunião a que disser respeito, declarar-se impedidos de intervir nesse assunto escusando-se de participar 
na discussão e votação do mesmo, ou ausentando-se da reunião por decisão sua…” 

Na passada reunião datada de 01 de Março de 2010, este assunto foi debatido, a jurista que acompanha 
os trabalhos do plenário, chamada a se pronunciar, informou os conselheiros que o substituto reunia as 
condições para tomar para o qual foi eleito, não se encontrando impedido.  
 
Na minha intervenção, citei o Secretário-Geral do Ministério que esclarecia que o prazo para substituir 
os membros internos era de 10 dias úteis a partir do qual o membro perdia a qualidade para o qual 
tinha sito eleito (30 de Setembro do ano lectivo em questão), renúncia do cargo ou suspensão de 
funções.  
 
Visto que esse prazo não foi ultrapassado, porque o ex membro Zara Mesquita renunciou o cargo a 18 
de Fevereiro de 2010, sugeri então, que na próxima ordem de trabalhos o primeiro ponto da ordem de 
trabalhos fosse precisamente dar posse ao membro interno, para que pudesse exercer o cargo para o 
qual foi democraticamente eleito. Levantou-se a discussão que uma vês que até à data da próxima 
reunião os 10 dias já estariam ultrapassados, a lei não especificava uma data para a substituição ocorrer 
e que a mesma poderia ocorrer na reunião de 28 Junho de 2010.  
 
 
Colocada a questão ao ministério, obtivemos a seguinte resposta que passo a citar: 

Exmo. Senhor Joaquim Costa, 

Quanto às questões colocadas por V. Ex.ª, informamos o seguinte:  

O n.º 2 do art. 47.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) estipula que o órgão só funcionará 
sem o membro impedido nos casos de inexistência de substituto ou de impossibilidade da sua nomeação. 
Assim, não se verificando estas condições (de inexistência de substituto ou de impossibilidade da sua 
nomeação), há que proceder, obrigatoriamente, à substituição do membro impedido.  

Mais alertamos para o facto de o prazo de 10 dias estipulados na regra geral ser um prazo que, ao ser 
ultrapassado, não traz qualquer consequência legal directa para o órgão que o desrespeitou. No 
entanto, se existe substituto para o membro impedido, o órgão colegial em apreço encontra-se 
obrigado a efectuar a substituição em causa, sem a qual poderá estar irregularmente constituído, 
podendo, assim, ser postas em causa as suas deliberações. 

Relembramos que compete ao Presidente do Conselho Geral declarar ou verificar as vagas no  órgão e 
proceder às substituições devidas, nos termos dos estatutos, conforme o disposto na alínea b) do n.º 1 
do art. 83.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro. 

Sem outro assunto, 
 
22 de Março de 2010 
O Secretário-Geral do Ministério, 
António Raúl Capaz Coelho 
 



Este foi o último de três esclarecimentos prestados e que oportunamente (23 de Março de 2010) foi 
dado a conhecer aos membros deste órgão como se poderá comprovar em anexos a está declaração.  
 
No passado dia 07 de Abril de 2010 o Sr. Presidente disponibilizou a ordem de trabalhos, sem que esta 
reflectisse o conteúdo dos pareceres do MCTES. Nesse mesmo dia pedi ao presidente do órgão que se 
pronunciasse a este respeito, para dissipar as minhas dúvidas que poderiam ser eventualmente as 
dúvidas de outros membros. Lamento que até à data não tenha obtido qualquer resposta à minha às 
minhas inquietações. Certamente um lapso de comunicação. 

É a minha mais forte convicção, que todas as deliberações que sejam produto desta reunião 
extraordinária, cujo único ponto da ordem de trabalhos é a cooptação de personalidade externas para 
integrar e prestigiar o Conselho Geral da Universidade do Algarve, com os seus contributos, estão 
feridas de ilegalidade a luz dos esclarecimentos que o ministério prestou às questões por mim colocadas 
sobre esta matéria.  

Quero assegurar a V. Ex. que tenho orgulho em ser estudante desta Universidade que muito prezo e é 
por genuíno comprometimento com o futuro desta instituição que sou forçado a recorrer a esta 
prerrogativa. 
 
Importa igualmente referir que não tenho qualquer motivação pessoal contra as digníssimas figuras do 
Presidente do Conselho Geral, Magnífico Reitor e restantes Membros deste Conselho. 
 
Não tenho também qualquer divergência de fundo relativamente ao funcionamento dos órgãos desta 
Universidade, nem tenho, como é público, qualquer interesse pessoal, profissional ou outro que possa 
influenciar o meu discernimento nesta e noutras questões. 
 
O meu acto deve ser interpretado como um acto ponderado, realizado em plena consciência e que 
corresponde única e exclusivamente ao pleno exercício do meu dever cívico enquanto cidadão e aluno 
desta prestigiada instituição. 
 
É então meu dever enquanto cidadão de pleno direito, declarar-me impedido de votar num acto que à 
luz dos pareceres revelados pela entidade tutelar se encontra ferido de ilegalidade, sendo como tal, 
susceptível de impugnação. 
 
Acredito que o nosso papel enquanto Cidadãos e Membros do Conselho Geral é contribuir para a 
transparência e melhoria contínua desta instituição, e como tal o acto de questionar e realizar críticas 
construtivas é algo saudável e necessário numa sociedade que se pretende livre, justa e democrática. 

 

 

Joaquim Costa 

 


