ACTA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DO IPT
(QUADRIÉNIO 2014-2017)
Aos 30 dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, pelas dez horas e trinta minutos,
na Sala de Conselhos do Edifício “F”, no Campus do Instituto Politécnico de Tomar, em reunião
previamente convocada e presidida pelo Senhor Presidente do Conselho Geral, Prof. Doutor
Augusto Carlos Ventura Mateus, compareceram os membros do Conselho Geral constantes
da Lista de presenças anexa a esta ata, para tratar, discutir e deliberar sobre os assuntos
constantes da seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------Ponto Prévio – Tomada de posse dos novos representantes dos estudantes eleitos para
integrar o Conselho Geral por um mandatado de 2 anos;------------------------Ponto 1 – Informações; ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e ratificação do plano anual de atividades para o ano de 2016, submetido
pela Presidência do IPT; -----------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Apreciação e ratificação da proposta de orçamento e de mapa de pessoal do
Instituto Politécnico de Tomar e dos Serviços de Acção Social do Instituto
Politécnico de Tomar, para o ano de 2016, submetido pela Presidência do IPT; ---Ponto 4 – Apreciação, discussão e deliberação sobre proposta de revisão parcial dos Estatutos
do Instituto Politécnico de Tomar, da autoria da Presidência do IPT; -----------------Ponto 5 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------Todos os conselheiros que não compareceram à reunião comunicaram antecipadamente a
sua ausência, justificando-a com a necessidade de comparecerem a outros compromissos de
caráter pessoal e/ou profissional urgentes e inadiáveis, tendo-se considerada justificada a sua
ausência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve também presente o Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Prof. Doutor
Eugénio Manuel Carvalho Pina de Almeida, no exercício do seu direito a estar presente em
todas as reuniões do Conselho Geral para acompanhar os trabalhos da reunião e neles
participar, ainda que sem direito a voto, conforme estabelecido nos Estatutos do IPT. ---------Ponto Prévio – Tomada de posse dos novos representantes dos estudantes eleitos para
integrar o Conselho Geral por um mandatado de 2 anos.----------------------------------------------Antes de dar início à discussão dos pontos 1 a 5 da ordem de trabalhos, e conforme previsto
na convocatória da reunião, procedeu-se ao ato de conferência de posse aos novos
representantes dos estudantes eleitos para integrar o Conselho Geral, em substituição dos
que, entretanto, cessaram seu mandato. --------------------------------------------------------------------Para tanto foram chamados um a um, os membros representantes do corpo de estudantes,
eleitos para integrar o Conselho Geral, que compareceram perante o Senhor Presidente do
Conselho Geral, enquanto entidade competente para lhes conferir posse, nos termos da alínea
a), do art.º 31.º, dos Estatutos do IPT, e assinaram o respetivo termo de aceitação de posse
que consta em anexo à presente ata.-------------------------------------------------------------------------Posto o que, o Senhor Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar, assinou
o termo de conferência de posse daqueles novos membros, declarando os mesmos, de
imediato, em pleno exercício de funções, como membros do Conselho Geral do Instituto
Politécnico de Tomar. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Já no pleno exercício das suas funções aqueles novos membros do Conselho Geral
procederam, como os demais membros já haviam feito, à assinatura da lista de presenças. --Posto o que, verificadas as condições necessárias para dar início à reunião, o Presidente do
CG em exercício, deu-a por iniciada, passando de seguida à discussão dos pontos da Ordem
de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do IPT tomou a palavra para informar os conselheiros presentes das diligências
que vêm sendo promovidas pela Presidência conjuntamente com o CCISP, junto da tutela,
acerca da situação, já com alguns anos, de subfinanciamento de várias instituições de ensino
superior, entre as quais o IPT, que já justificou no ano transato, no caso particular do IPT, a
necessidade de reforço da dotação orçamental inicial proveniente de transferência do
Orçamento de Estado, no valor de cerca de 1.700.000 €, situação que, por se manter mais
uma vez em 2016, vem justificando aquelas diligências, com vista à obtenção no caso do IPT,
de idêntico ou aproximado reforço para 2016, que permita ao IPT satisfazer os seus
compromissos imprescindíveis. --------------------------------------------------------------------------------Mais informou o Presidente do IPT da criação por parte da tutela de medidas e instrumentos
de reforço das capacidades dos institutos politécnicos através de linhas de financiamento a
afetar aos seus domínios de intervenção nas áreas de formação e investigação e na sua
modernização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio de seguida o conselheiro Luiz Oosterbeek, para dar conta da realização, no âmbito
do IYGU (International Year oh Global Understanding), do “1 st Internacional Staff Week Higher Education For Global Understanding” a ter lugar, entre 23 e 27 de maio no Instituto
Politécnico de Tomar, evento que muito contribuirá para o prestígio internacional do IPT.----Mais informou o conselheiro Luiz Oosterbeek que, ainda no âmbito do IYGU (International
Year oh Global Understanding) irá decorrer, sediado no IPT e em coorganização com o
Conselho Internacional para a Filosofia e as Ciências Humanas, com a chancela da UNESCO,
um Concurso para a Rede de Escolas Associadas da UNESCO 2016/17, destinado aos alunos
das escolas portuguesas do ensino secundário da Rede das Escolas Associadas da UNESCO,
dedicado ao tema das Humanidades, evento que, também ele, muito contribuirá para a
visibilidade e prestígio internacional do IPT. ----------------------------------------------------------------O conselheiro Luiz Oosterbeek transmitiu ainda aos restantes conselheiros o seu ponto de
vista de que dos critérios de gestão dos financiamentos direcionados para a investigação lhe
parece estar subjacente uma estratégia de junção dos Institutos Politécnicos de Tomar,
Santarém e Leiria, a concretizar de forma ainda pouco clara, a que o IPT tem estar atento e
preparado para tomar posição. --------------------------------------------------------------------------------Interveio de seguida o conselheiro e Presidente do CG, Augusto Mateus, que salientou estar
marcha uma reorganização das estruturas regionais e locais do Estado que, naturalmente,
poderá afetar a atual organização da rede de ensino superior, reforçando, portanto e também,
a necessidade de o IPT estar atento às alterações que se avizinham, sublinhando que neste
quadro é muito importante que o IPT reforce e evidencie as suas valências próprias,
valorizando e reforçando as parecerias com o grupo IBM e com outros grupos económicos de
relevante importância, bem como reforçando ideias e posições nos seus domínios de
intervenção nas áreas do património e do cadastro, este último, seja na vertente da gestão da
floresta, seja nas vertentes da gestão de dados, clouding e bigdata. ----------------------------------

O conselheiro e Presidente do CG, Augusto Mateus, salientou que no atual contexto existem
três questões importantes a discutir em próximas reuniões: a relação do IPT com a rede de
ensino superior em Portugal, nomeadamente sua articulação com as Universidades e também
com o tecido empresarial; a necessidade de se prosseguir com vertente de
internacionalização; e a especialização da atividade do IPT associada a uma inovação
pedagógica, nomeadamente aproveitando as ferramentas tecnológicas atualmente
disponíveis que permitem alterações radicais na abordagem dos métodos de ensino de
matérias de natureza económica e social. Mais nenhum dos conselheiros manifestou vontade de abordar qualquer assunto no âmbito
deste ponto da ordem de trabalhos, pelo que se passou ao ponto seguinte. ----------------------Ponto 2 – Apreciação e ratificação do plano anual de atividades para o ano de 2016,
submetido pela Presidência do IPT. --------------------------------------------------------------------------Dando início à discussão deste ponto o Presidente do IPT fez várias considerações acerca do
teor do Plano de Atividades, que se apresenta muito sucinto, porque houve necessidade de o
apresentar e entregar à tutela e DGO, num muito curto prazo e antes de haver oportunidade
de qualquer apreciação pelo CG, dadas as de todos conhecidas conjuntura e contingências
específicas da preparação e elaboração da proposta de orçamento para 2016, à qual tal plano
não pode deixar de estar associado, que a isso obrigaram, solicitando, assim, a sua aprovação,
por ratificação, pelo Conselho Geral. -------------------------------------------------------------------------Interveio de seguida o conselheiro Luiz Oosterbeek, manifestando a sua compreensão pelas
razões apontadas pelo Presidente do IPT, embora salientando a omissão no documento das
atividades respeitantes aos vários Centros de Estudos do IPT espalhados pelo conselhos da
sua região de influência, das atividades existentes em articulação com a Softinsa/IBM e das
atividades das várias redes em que o IPT se encontra inserido, que são de extrema importância
no reconhecimento da atividade do IPT, devendo por isso ser feitas constar do Plano de
Atividades do IPT. --------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio de seguida o conselheiro e Presidente do CG, Augusto Mateus, concordando com os
termos da intervenção do conselheiro Luíz Oosterbeek e, nessa medida, propondo a
aprovação, por ratificação, do Plano de Atividades submetido a aprovação pelo Presidente do
IPT e junto com a proposta de orçamento para 2016, mas propondo, complementarmente,
que os membros do Conselho Geral possam, no prazo de uma semana elaborar e remeter ao
Presidente do IPT propostas de atividades não contempladas no Plano de Atividades em
apreciação, que depois de analisadas, condensadas e compiladas, pela Presidência do IPT,
seriam, sob a forma de anexo ao Plano de Atividades já aprovado, discutidas e aprovadas em
futura reunião do Conselho Geral, passando a integrar aquele Plano de Atividades. ------------Intervieram ainda os conselheiros Carlos Coelho e Augusto Mateus, relativamente à
metodologia utilizada na preparação do plano de atividades, tendo na sequência dessa
intervenções sido consensualizado por todos os membros do CG que deveria ser estimulada
uma maior proatividade dos vários responsáveis pelas atividades a integrar no plano de
atividades, preparando-as e planeando-as logo após o termo de cada ano letivo, para o ano
seguinte, para que possam ser atempadamente analisadas, condensadas e compiladas, pela
Presidência do IPT, no Plano de Atividades a ser submetido a aprovação pelo CG. ---------------Findos os pedidos de intervenção sobre este ponto, o Presidente do CG submeteu a votação
a proposta apresentada pelo Presidente do IPT relativa à aprovação, por ratificação, do Plano
de Atividades para o ano de 2016 submetido pela Presidência do IPT, tendo a mesma sido
aprovada, com o voto favorável unânime de todos os conselheiros presentes, mas

incumbindo-se, complementarmente, a Presidência do IPT de submeter numa próxima
reunião do CG, para sua aprovação, um anexo ao Plano de Atividades, preparado a partir de
propostas de atividades nele não contempladas, a serem-lhe apresentada pelos membros do
Conselho Geral no prazo de uma semana. ------------------------------------------------------------------O Plano de Atividades aprovado por ratificação foi anexado à presente ata como anexo I. ----Passou-se, de seguida, ao ponto 3 da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------Ponto 3 – Apreciação e ratificação da proposta de orçamento e de mapa de pessoal do
Instituto Politécnico de Tomar e dos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de
Tomar, para o ano de 2016, submetido pela Presidência do IPT -------------------------------------Tal como no ponto anterior e dando início à discussão deste ponto, o Presidente do IPT fez
várias considerações e apresentou várias explicações acerca do conteúdo da proposta de
orçamento e de mapa de pessoal do IPT e dos SAS-IPT, que houve, também, necessidade de
apresentar e entregar à tutela e DGO, num muito curto prazo, e portanto previamente a
qualquer apreciação pelo CG, dadas as de todos conhecidas conjuntura e contingências
específicas da preparação e elaboração da proposta de orçamento para 2016, solicitando,
assim, a sua aprovação, por ratificação pelo Conselho Geral. ------------------------------------------Intervieram sobre este ponto os conselheiros Carlos Coelho e Luíz Oosterbeek, solicitando
alguns esclarecimentos, prontamente satisfeitos e, no caso daquele último, apontando
algumas discordâncias na forma de estruturação do mapa de pessoal, que em seu entender e
no que em particular diz respeito ao mapa de pessoal docente, é suscetível de contrariar a
lógica da atual estrutura organizativa do IPT, impondo-se, portanto, uma estruturação
daquele mapa de pessoal de forma inequivocamente compatível com a lógica da estrutura
organizativa do IPT. ------------------------------------------------------------------------------------------------Findos os pedidos de intervenção sobre este ponto, o Presidente do CG submeteu a votação
a proposta de orçamento e de mapa de pessoal do Instituto Politécnico de Tomar e dos
Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Tomar, para o ano de 2016, submetido
pela Presidência do IPT, tendo a proposta obtido aprovação, por ratificação, com o voto
favorável unânime de todos os conselheiros presentes, sem prejuízo, porém, de se
recomendar uma estruturação do mapa de pessoal de forma inequivocamente compatível
com a lógica da estrutura organizativa do IPT. ------------------------------------------------------------A proposta de orçamento e de mapa de pessoal do IPT e dos SAS-IPT aprovadas por ratificação
foi anexado à presente ata como anexo II. ------------------------------------------------------------------Passou-se, de seguida, ao ponto 4 da ordem de trabalhos, ---------------------------------------------Ponto 4 – Apreciação, discussão e deliberação sobre proposta de revisão parcial dos
Estatutos do Instituto Politécnico de Tomar, da autoria da Presidência do IPT ------------------Dando início à discussão deste ponto, o Presidente do IPT fez várias considerações acerca do
motivo da apresentação da proposta da sua autoria, enviada a todos os membros do Conselho
Geral, e junta, como anexo III, à presente ata, solicitando a sua aprovação pelo Conselho Geral.
Interveio o Conselheiro Carlos Coelho que manifestou a sua discordância relativamente ao
número de membros docentes a eleger para o CTC, na nova redação constante no art.º 1.º,
do projeto de alteração dos Estatutos apresentado pelo Presidente do IPT, para o n.º 7, do
art.º 73.º, dos Estatutos do IPT, que em seu entender é excessivamente diminuto, propondo
que sejam de 6 a 9, em lugar dos 5 a 7 constantes naquela redação, bem como para o número
de membros referidos na alínea b), do n.º 1, do art.º 73.º, na sua nova redação, fixado a título

transitório, na alínea b), do art.º 4.º, do projeto de alteração dos Estatutos apresentado pelo
Presidente do IPT, que propõe que seja de 7 em lugar dos 5 constantes daquela redação,
manifestando, quanto ao mais a sua concordância relativamente à proposta de alteração dos
Estatutos apresentada pelo Presidente do IPT.-------------------------------------------------------------A posição do conselheiro Carlos Coelho obteve o consenso generalizado dos restantes
membros do CG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio de seguida o conselheiro Luiz Oosterbeek que manifestou a opinião que, sem
prejuízo da eventual aprovação pelo CG das alterações agora propostas, considerada a sua
necessidade mais premente, deve ser planeada uma revisão global dos Estatutos do IPT em
que toda a comunidade académica tenha a oportunidade de intervir fazendo propostas e
sugestões, conferindo assim um caráter mais participativo à revisão dos Estatutos do IPT. ---Interveio de seguida o conselheiro e Presidente do CG, Augusto Mateus, no sentido de que
lhe parece consensual a concordância com a proposta de alteração dos Estatutos do IPT
apresentada pelo Presidente do IPT, desde que com a modificação proposta pelo Conselheiro
Carlos Coelho, e propôs que se aprovasse o projeto de alteração dos Estatutos apresentado
pelo Presidente do IPT com aquelas modificações, propondo ainda que para a próxima reunião
do CG se agendasse como ponto da ordem de trabalhos a promoção de um processo de
revisão global dos Estatutos do IPT conduzida por uma comissão a designar pelo CG, que
obtivesse contributos de todos os membros da comunidade do IPT interessados em os prestar
e com base neles elaborasse um projeto de revisão a apreciar pelo CG.-----------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção sobre este ponto, o Presidente do CG em exercício
submeteu a votação o projeto de alteração dos Estatutos do IP apresentada pelo Presidente
do IPT, com a única alteração que foi proposta pelo conselheiro Carlos Coelho, tendo a mesma
sido aprovada, com o voto favorável unânime, expresso individualmente, de todos os
conselheiros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------A versão final da alteração aos Estatutos do IPT aprovada pela deliberação anterior foi
anexada à presente ata como anexo IV. ---------------------------------------------------------------------Mais foi aprovada a inclusão na ordem de trabalhos da próxima reunião do CG um ponto para
discussão sobre a promoção de um processo de revisão global dos Estatutos do IPT conduzida
por uma comissão a designar pelo CG. -----------------------------------------------------------------------Passou-se, de seguida, ao último ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------Ponto 5 – Outros assuntos, -------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra o Presidente do IPT recordou a necessidade de agendar a reunião ordinária
do Conselho Geral para apreciação e aprovação das contas de gerência do IPT e dos SAS-IPT
relativas ao ano de 2015, que deverão ser entregues à tutela, Finanças e Tribunal de Contas
até ao final do mês de abril. -------------------------------------------------------------------------------------Intervindo de seguida, o conselheiro e Presidente do CG, Augusto Mateus, sugeriu que a
próxima reunião ordinária do CG, onde se incluiria como ponto da Ordem de Trabalhos
apreciação e aprovação das contas de gerência do IPT e dos SAS-IPT relativas ao ano de 2015,
se realizasse no dia 27 de abril próximo, a partir das 09 horas e trinta minutos. ------------------A sugestão foi aceite por todos os membros do CG presentes. ----------------------------------------Mais nenhum dos conselheiros manifestou vontade de abordar qualquer assunto no âmbito
deste ponto da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas doze horas e trinta minutos.
Foi elaborada pelo Secretário do Conselho Geral, a presente ata, que depois de lida perante
os membros do Conselho, foi aprovada por unanimidade dos presentes e vai de seguida
assinada pelo Senhor Presidente do CG em exercício e pelo Secretário do CG. --------------------

