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TRIBUNAL CONSIDERA IMPROCEDENTE
PROVIDÊNCIA DA ARQUIDIOCESE
BRAGA: OBRAS NO PARQUE DE SÃO JOÃO DA PONTE

O Tribunal Judicial de Braga considerou “improcedente” a providência cautelar intentada pela Arquidiocese de Braga para impedir a execução
das obras de requalificação da área exterior do Parque da Ponte, levadas a cabo pelo Município de Braga. Na decisão, o Terceiro Juízo Cível
indeferiu o pedido de embargo e aplicação de sanção pecuniária compulsória, remetendo as custas deste processo para a requerente. >> 07

IA REVALIDAR A CARTA

CONSELHO GERAL

Condutora
provoca
acidente
no Centro
de Exames

UMinho
pensa plano
estratégico

ROSA SANTOS

A necessidade de aumentar as
receitas próprias para fazer face à
redução do financiamento estatal
é uma das preocupações expressas na consulta alargada que o
Conselho Geral da Universidade
do Minho (UM) promoveu com
vista à elaboração do plano
estratégico da instituição.
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‘MARISQUEIRA UNIVERSAL’

Leitão bísaro
é especialidade
contra a crise
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Dia dos Namorados

MENU ESPECIAL
Mediante reserva até dia 13
• Salmão em cama de Legumes
com molho de açafrão ou
• Lombo de Porco com Molho de Mostarda

10€ p/ 2 pessoas
C/ oferta de Espumante e Bolo dos Namorados
FLÁVIO FREITAS

Iniciativa ‘Venha Almoçar Connosco’
da ‘Antena Minho’ e do ‘CM’ decorreu,
ontem, na Marisqueira Universal, em
Real - Braga. Leitão bísaro é aposta
com futuro. Jovem cantor Victor
Rodrigues foi o convidado especial.

Condutora ia submeter-se a exame
de revalidação da carta de condução, no Centro de Exames de Palmeira, em Braga, e chocou com
carro de instrução já no recinto.
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PINTURA PATENTE
NA USF MAXISAÚDE
A Unidade de Saúde Familiar
Maxisaúde, localizada no Largo Paulo
Orósio, comemorou recentemente o seu
primeiro aniversário.
Para assinalar a efeméride, está patente
até ao dia 17 de Fevereiro uma
exposição de pintura de Catarina Neto.
A exposição pode ser apreciada nos
períodos de atendimento da Unidade.

MUSEU PIO XII: NOVO LIVRO
Ocorre amanhã, às 21h00, no Museu
Pio XII, o lançamento do livro de José
Eduardo Franco, ‘O esplendor da
austeridade’. A obra percorre mil anos
de empreendedorismo das ordens e
congregações religiosas em Portugal,
nos domínios da arte, cultura
e solidariedade. A apresentação está a
cargo de José Paulo Abreu, director do
Museu PIO XII.

CONSELHO GERAL

BRAGA

UMINHO

Universidade pensa plano estratégico
A consulta promovida pelo Conselho Geral da Universidade do Minho sobre o plano estratégico da instituição
chegou ao fim. A questão do financiamento atravessou o debate realizado nos últimos meses.

> josé paulo silva

A necessidade de aumentar as
receitas próprias para fazer face
à redução do financiamento estatal é uma das preocupações expressas na consulta alargada que
o Conselho Geral da Universidade do Minho (UM) promoveu
com vista à elaboração do plano
estratégico da instituição. As
contribuições saídas dos grupos
de trabalho que pensaram as
prioridades da UM para os próximos anos foram já analisadas
pelas quatro comissões especializadas do Conselho Geral.
No memorando apresentado na
última reunião do Conselho, os
membros de planeamento e assuntos financeiros sugerem a angariação de novos públicos para
a oferta educativa da UM, a promoção de cursos avançados de
curta duração dirigidos ao tecido
empresarial da região e a criação
de uma escola de negócios.
Já a comissão de governação e
assuntos institucionais conclui, a
partir dos contributos dos grupos
de trabalho, que “a lógica de
governance empresarial para a
UM deve ser mitigada, pois há
outras componentes que têm relevância”, nomeadamente a social.
Uma das questões colocadas à
discussão dos grupos de trabalho

que pensaram o plano estratégico da UM foi a da oportunidade
de extinção ou fusão de unidades de ensino e investigação,
subunidades ou serviços.
As posições assumidas sobre
esta matéria não foram conclusivas.
A comissão de governação e
assuntos institucionais vislumbrou “alguma abertura para mudança, mas não propriamente
para grandes rupturas”, enquanto a comissão para a investigação, ensino, qualidade e avaliação entende que “a Universidade
deverá resistir à tendência de encerrar qualquer área actualmente
existente, mesmo com procura
mais reduzida”.

Gestão muito centralizada
“Em termos de governação, a
maior crítica tende a incidir sobre a falta de autonomia das unidades orgânicas de ensino e investigação, em vários planos e,
designadamente, no plano de
gestão financeira”, refere o memorando da comissão de governação e assuntos institucionais.
“Gestão excessivamente centralizada”, “os Serviços Académicos funcionam mal” e “os
Serviços Informáticos são um
sorvedouro de recursos humanos” são outras considerações
apresentadas pela mesma comis-

DR

Futuro da Universidade do Minho foi debatido por dezenas de grupos de reflexão

são especializada do Conselho
Geral.

Estudos Gerais e Constituição
Tendo em vista a proposta de
plano estratégico que o reitor irá
apresentar, a comissão de inovação e interacção com a sociedade propõe a criação de Estudos Gerais, isto é, um “banco
de saberes” dirigida a um “mercado à espera de aprender”, nomeadamente pessoas na vida activa e aposentados interessados

em renovar e aprofundar os seus
conhecimentos. Desta comissão
saiu também a proposta da
‘Constituição UMinho’, documento que inscreveria “os valores que regem os estudantes,
docentes e funcionários”.
No plenário do Conselho Geral
de 23 de Janeiro foi deliberado,
por unanimidade, aprovar uma
“nota de apreço a todos os que se
empenharam neste processo, pelo trabalho desenvolvido e pela
qualidade dos contributos que

facultaram”, destaca o presidente do órgão, Luís Braga da
Cruz.
A eventual transformação da
UM em Fundação foi pouco
tratada neste debate alargado.
Um dos grupos de trabalho,
coordenado por José Sena, considerou, no entanto, “imperativo
clarificar à comunidade académica qual o regime jurídico
da UM no momento actual e
para o futuro a curto e médio
prazo”.
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Curso de História da Cidade

Inicia-se a 17 de Fevereiro o curso de História da Cidade de Braga,
organizado pela associação JovemCoop no âmbito da programação
de Braga 2012 Capital Europeia da Juventude. A primeira sessão
é às 21h15 no novo estádio municipal.
A primeira parte do curso é orientada pelo arqueólogo Gonçalo Cruz e
tem como tema ‘Do povoamento pré-histórico à fundação de Bracara
Augusta’.
Durante o curso, realizar-se-ão visitas guiadas a sítios patrimoniais.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site oficial de
Braga 2012 (www.bragacej2012).

Quinta- feira, dia 9 de Fevereiro

João Brás

