CONS
SELHO GE
ERAL

COM
MUNICADO
O N.º 2

Nos termos doo número 1 do artiggo 16.º do
o Regimentto do Connselho Geraal da
e resultado da realizaação da reunnião extraorrdinária de 15 de
Univversidade doos Açores, em
outubbro de 20133, comunicaa-se que:
a No âmbiito de algum
a)
mas consideerações que teceu relativamente aoo funcionam
mento
do Conselho Geral o presidentte lamentou
u o facto de diferentes matérias do
o foro
interno da Universsidade dos Açores esstarem a ser
s alvo dee uma inussitada
exposiçãão mediáticca, cujos efeitos
e
não
o deixarão de se tradduzir em danos
d
irreparávveis para a imagem, dignidade e prestígio da instituiição e dos seus
órgãos;

b O Magnnífico Reittor apresenntou o “Pllano de Recuperação
b)
R
o Financeirra da
Universiidade dos Açores” accordado en
ntre a Univversidade ddos Açoress e a
Secretariia de Estadoo do Ensinoo Superior no
n qual se esstabelecem os pressupo
ostos,
as mediidas e as metas
m
a coonsiderar paara se garaantir a sustentabilidad
de da
Universiidade dos Açores
A
nos próximos
p
trêês anos. O documento
d
foi aprovad
do por
maioria e vai agoraa ser submetido à Seccretaria de Estado do Ensino Sup
perior
para quee esta garannta junto do Ministério das Finançças o suportte financeiro
o que
os pressuupostos do plano
p
fixam
m como cond
dição indisppensável à ssua execuçãão;

c No âmbito da sua competênciia relativa à apreciação dos actoss do Reitor e do
c)
Conselhoo de Gesstão, e em
m presençça de doccumentaçãoo originadaa no
Departam
mento de Ecconomia e Gestão
G
e no
o Departameento de Ciênncias Agrárrias, o
Magníficco Reitor prestou
p
ao conselho circunstancciada inform
mação sobre as
razões que impeddiram o regular in
nício do ano
a
letivo.. Tendo como
enquadraamento normativo o Despacho
D
Reeitoral n.º 98/2013,
9
de 28 de Feveereiro
de 2013, identificoou diversas incorreçõees detetadass pelo Consselho de Gestão
G
quer na distribuiçãão de serviçço docente, quer na fundamenta
f
ação que lh
he foi
d pedidos de contrataação de doccentes exterrnos à
enviada para suporttar alguns dos
instituiçãão e inform
mou que foraam autorizaadas todas as
a contrataçõões efetivam
mente
necessárrias para o bom funccionamento do ano leetivo. O M
Magnífico Reitor
R
mostrou,, ainda, totaal disponibiilidade paraa reapreciar qualquer siituação que exija
ser corriggida por razzões de legaalidade.

d) No seguimento de um pedido de esclarecimento formulado pela Associação
Académica da Universidade dos Açores relativo ao “Plano de Pagamento de
Propinas 2013/2014”, o Magnífico Reitor informou o Conselho Geral sobre as
razões que justificaram a reformulação do plano de cobrança em causa,
sublinhando que as dificuldades financeiras da instituição exigiram que se
concentrasse a entrada de receita num período em que a necessidade de dispor
de fundos se tornou mais premente.

Ponta Delgada, 16 de outubro de 2013

O Presidente do Conselho Geral

Ricardo Manuel Madruga da Costa

