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Relatório Actividades
2010
INTRODUÇÃO
O presente Relatório apresenta ao Conselho Geral as actividades levadas a cabo pela
FUP no ano de 2010, dando a conhecer o percurso das acções realizadas face ao
proposto, e aprovado em Conselho Geral, no documento “Linhas Orientadoras 2010”.

O presente Relatório de Actividades é da responsabilidade do Conselho Executivo e
será submetido à aprovação do Conselho Geral.

1. CONSELHO EXECUTIVO
1.1 PROGRAMA DE COOPERAÇÃO CRUP/FUP COM TIMORLESTE
1.1.1 Actividades Gerais
As actividades do ano lectivo 2009-10 desenvolveram-se entre Setembro de 2009 e
Agosto de 2010 tendo, posteriormente, sido proposta e aprovada uma extensão até
Dezembro de 2010, para a conclusão do Ano Vestibular (que teve o seu inicio mais
tardiamente), para a recuperação de disciplinas em atraso do Curso de Direito e para
possibilitar a recuperação de um elevado número de alunos de Ciências Agrárias que
estava em risco de não conseguir concluir a licenciatura, devido ao elevado número de
disciplinas em atraso, bem como a falta de apresentação e defesa do trabalho final.
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A FUP foi responsável no ano lectivo global por:
Leccionar o 3º ano do Curso de Bacharelato em Engenharia Informática;
Leccionar o 4º ano do Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias;
Leccionar os cinco anos que compõem o Curso de Licenciatura em Direito (Ano
Vestibular, 1º, 2º, 3º 4º);
Prestar o necessário apoio à Instalação da Faculdade de Direito na UNTL.
1.1.2 Calendário Lectivo

O Calendário Lectivo praticado foi o seguinte:

1º Semestre: 7 de Setembro de 2009 a 18 de Dezembro de 2009
2º Semestre: 8 de Fevereiro de 2010 a 18 de Junho de 2010
Extensão: 7 de Setembro de 2010 a 17 de Dezembro de 2010

Foram ministradas um total de 68 disciplinas, concluindo-se que a afectação de
recursos humanos, materiais e financeiros esteve de acordo com o previsto.
1.1.3 Infraestruturas e Pessoal Não Docente ao serviço do projecto:
A FUP manteve sob a sua gestão as seguintes valências:







2 Laboratórios de Informática (com 17 postos de trabalho em média e ligação
permanente à internet)
1 Oficina para manutenção de computadores
4 Salas de Aulas
1 Sala de Coordenação
Sala de Professores e Biblioteca (Fotocopiadora+5 postos de trabalho com
máquina de digitalização de documentos e 2 impressoras)
1 Viatura

Com a transição anunciada do curso de Engenharia Informática para a responsabilidade
da UNTL, no final do ano lectivo de 2009/10, as infra-estruturas e equipamentos
dedicados especialmente à vertente informática passam para a gestão directa da UNTL,
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não obstante a FUP manter presentemente no terreno, em permanência, um docente da
área da Engenharia Informática, como apoio de base às actividades laboratoriais
informáticas.
Mantiveram-se ao serviço do projecto, em exclusividade, e financiados pela UNTL, os
seguintes funcionários:
1 Assistente Administrativo
1 Assistente de Biblioteca
1 Técnico de Limpeza
1.1.4 Alunos e Corpo Docente
No ano lectivo 2009/10 funcionaram os seguintes anos/turmas:
Engenharia Informática:
 3º Ano: 37 alunos inscritos


35 alunos aprovados

Ciências Agrárias:
 4º Ano: 19 alunos inscritos
 Alunos em Recuperação: 23 alunos inscritos


42 alunos aprovados

Direito:
 Ano Vestibular: 33 inscritos
 1º Ano: 20 inscritos
 2º Ano: 19 inscritos
 3º Ano: 12 inscritos
 4º Ano: 13 inscritos


7 alunos aprovados

Total de Alunos Inscritos: 176
Total de Alunos Aprovados: 84

Colaboraram no programa ao longo de todo o ano lectivo um total de 27 docentes com
a seguinte origem: 8 professores com vínculo a instituições de ensino superior; 2
professores da Universidade Nacional de Timor-Leste, 13 contratados em regime de
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acumulação e 4 professores da cooperação portuguesa. Todos têm experiência docente
anterior.
1.1.5. Actividades Extra Curriculares e Publicações Científicas


As actividades extra curriculares realizadas foram as seguintes:
Conferencia inaugural do curso de Direito, em Setembro de 2009,
apresentada pelo grupo de missão então presente, composto pela Prof. José
Aroso Linhares, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pelo
Prof. Dário Moura Vicente, da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa e pela Profª. Isabel Pereira, da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra;
Concurso quinzenal de Língua Portuguesa, dinamizado pelas docentes de
Língua Portuguesa e dirigido a todos os anos, que consta numa redacção de
desenvolvimento sobre um excerto de um livro;
Encenação, em colaboração com o Instituto Camões, da peça de teatro
“A Diáspora”, envolvendo particularmente os alunos do ano propedêutico.
Esta iniciativa teve a comparticipação financeira do PCLP e foi levada a cena
no dia 29 de Maio;
Ciclo de conferencias de Direito, composto por um conjunto de
comunicações realizadas pelo corpo docente do curso;



Publicações Científicas:
Direito do Trabalho- O Contrato de Trabalho”, Francisco Liberal
Fernandes, FUP, Díli, 2010;
-

Actas do Ciclo de Conferências do Direito.

1.1.6 Observações


Das disciplinas previstas no Curso de Direito, para o ano lectivo, ficou por
ministrar a disciplina de Economia Política, do 1º semestre, tendo a sua
leccionação transitado para o período de extensão (Setembro a Dezembro);
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Registou-se uma melhoria das condições de trabalho no laboratório de
informática devido, não só ao acesso mais facilitado e regular à internet, como à
existência de um monitor nos laboratórios que, em horários pré-definidos,
viabiliza a utilização deste pelos alunos;



No que respeita ao ensino da Língua Portuguesa, é de referir a necessidade de
reforço de livros, que de futuro poderão ser identificados e solicitados
antecipadamente a Portugal;

1.1.7 Conclusões
Tanto o Projecto da Instalação da Faculdade Direito da UNTL, como os Projectos dos
Cursos de Eng. Informática, Ciências Agrárias, Economia/Gestão e Eng. Electrotécnica
atingiram/superaram os resultados inicialmente previstos.
Salientam-se os pontos fortes e os pontos fracos resultantes da experiência acumulada
ao longo dos anos de trabalho com a UNTL, mas também das impressões resultantes
das missões de observação no terreno:
A) Pontos Fortes


A organização geral dos cursos;



A boa aceitação e a rápida inserção no mercado de trabalho dos alunos graduados;



A melhoria verificada nas instalações e a evolução das tecnologias utilizadas nas
aulas;



O apoio pedagógico prestado aos alunos;

B) Pontos Fracos


Deficiente domínio da Língua Portuguesa por parte dos alunos;



O número de docentes da UNTL a leccionar nos cursos da FUP ainda não é o
desejável;



Necessidade de aumentar o período de permanência do corpo docente português no
território;
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1.1.8 Oportunidades


Objectivo assumido pelo IV Governo Constitucional de, até 2012, todos os cursos
da UNTL funcionarem em Língua Portuguesa;



UNTL ser considerada a “coluna vertebral” do ensino superior timorense por parte
do IV Governo Constitucional;



A acreditação da UNTL, seguimento da candidatura da Universidade ao processo de
Licenciamento e Acreditação do ensino superior em Timor-Leste, conduzido por
uma equipa de avaliação externa internacional de peritos, em 2008.

1.1.9

Recomendações

Tendo terminado em Dezembro de 2010 a vigência dos contratos-programa que
enquadram a intervenção da FUP no Programa de Apoio à UNTL, e tendo em Janeiro
de 2011 tido inicio um novo ciclo de intervenção, é de esperar que se consigam
concretizar os seguintes aspectos:


Organização dos sistemas e processos administrativo/burocráticos básicos;



Melhoria da qualidade e fiabilidade dos sistemas de gestão de informação internos;



Formação intensiva dos docentes ao nível da Língua Portuguesa;



Formação dos funcionários ao nível técnico e administrativo;

A par destas questões estruturais, as autoridades timorenses assumem agora um
importante papel na definição das áreas prioritárias de intervenção da Cooperação
Portuguesa, bem como a assunção parcial das responsabilidades ao nível do
financiamento dos projectos a implementar.
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1.2 APOIO A BOLSEIROS DO IPAD/UNTL
Manteve-se em actividade o programa de bolsas do IPAD para apoio à formação pósgraduada de docentes da UNTL nas Universidades Portuguesas.
No ano lectivo 2009-10 ingressaram em cursos de mestrado 9 novos estudantes, tendo
duas das bolsas sido atribuídas, pela primeira vez, a cursos de doutoramento e as
restantes 7 bolsas sido atribuídas a cursos de mestrado.
Concluíram a formação e regressaram a Timor-Leste no ano 2009-10 um total de 7
estudantes, permanecendo em formação um grupo de 24 bolseiros.

De salientar que, tal como tem sido assinalado, as maiores dificuldades registadas por
estes estudantes prendem-se com a fraca proficiência em Língua Portuguesa factor que,
a par com a chegada tardia a Portugal (meados de Novembro), contribuem claramente
para um delicado processo de adaptação.
Estão a ser desenvolvidos esforços, por parte de todas as instituições envolvidas, para
que de futuro os grupos de estudantes possam chegar com uma antecipação mínima de 6
meses ao inicio das aulas, de modo a frequentarem um curso de formação intensivo em
Língua Portuguesa, especialmente a eles direccionado, a ministrar pela Universidade do
Minho.
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1.3

“ACÇÕES INTEGRADAS”

A gestão financeira das Acções Integradas decorreu no ano de 2010 sem contrariedades
dignas de registo. A transferência de financiamento, por parte da Fundação para a
Ciência e Tecnologia, efectivou-se em Julho de 2010, numa tranche única, permitindo
realizar as transferências para as instituições beneficiárias com maior antecedência, face
a anos anteriores.
Foram contactadas todas as instituições a fim de efectivar a transferência imediata de
verbas, verificando-se uma vez mais a existência de uma diversidade de modelos de
gestão interna das AI, coexistindo modelos de gestão centralizada em algumas
universidades, e uma total descentralização da gestão do processo noutras.
A FUP tem procurado adaptar-se a cada um destes modelos, não se verificando
dificuldades dignas de registo.
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1.4 PROGRAMA DEFESA “OCEANO E SUAS MARGENS”

O Programa de Investigação e Desenvolvimento “Oceano e Suas Margens” financiado
pelo Ministério da Defesa propôs-se promover actividades de investigação e cooperação
científica e pedagógica sobre as temáticas: “Ambiente e Defesa Nacional” e
“Electrónica e Ambiente”.
O Programa de financiamento teve o seu inicio em 1997 – 1ª fase de candidaturas - e em
1999 lançou-se uma 2ª fase de financiamento. De 37 projectos financiados, um total de
35 concluíram com sucesso os objectivos a que se propuseram, registando-se 2
desistências, como expressa o quadro abaixo:

1ª Fase

2ª Fase

“Ambiente e Defesa”

“Electrónica e Ambiente”

Nº Projectos Financiados

9

28

Nº Projectos Concluídos

8

27

Nº Projectos Desistentes

1

1

Durante o ano de 2010 os seis projectos ainda pendentes, na sua maioria por razões de
natureza administrativa e financeira, foram concluídos na totalidade, procedendo-se ao
encerramento, em Dezembro de 2010, do Programa “Oceano e Suas Margens”.
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1.5 CONSULADO HONORÁRIO DE CABO VERDE
As actividades do Consulado Honorário de Cabo Verde em Coimbra mantêm uma
tendência crescente, quer ao nível dos actos consulares praticados localmente, quer na
mediação de actos realizados pelos serviços consulares da Embaixada de Cabo Verde
em Lisboa. Este aumento de actividade reflecte-se no valor anual das receitas, que em
2010 regista um aumento de 32%, comparativamente ao ano 2009.

Continua a evidenciar-se diversidade na tipologia dos serviços prestados no consulado e
na proveniência geográfica dos utentes. Ao nível geográfico, a proveniência continua a
ser maioritariamente do Distrito de Coimbra, verificando-se uma afluência crescente e
expressiva de utentes dos Distritos de Viseu e Aveiro.

Os utentes que recorrem ao Consulado são maioritariamente de nacionalidade Cabo
Verdiana, seguindo-se os utentes de nacionalidade Portuguesa, e caracterizam-se por ser
na sua maioria estudantes, o que explica o aumento significativo de afluências ao
Consulado no trimestre compreendido entre os meses de Setembro e Novembro.

No período compreendido entre Setembro e Novembro de 2010, realizaram-se nas
instalações do Consulado actos de recenseamento eleitoral, com vista às eleições
legislativas em Cabo Verde, tendo permanecido para o efeito, nas horas normais de
expediente, funcionários indigitados pela Embaixada de Cabo Verde em Lisboa.
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Assim, no ano de 2010 o Consulado Honorário de Coimbra registou as seguintes
actividades:
1. Registo de Actividades Consulares
1.1

Assuntos mais solicitados:

1.1.1

Emissão de vistos de entrada em Cabo Verde (maioritariamente vistos
turísticos individuais ou de cortesia): 133

1.1.2

Inscrições Consulares e/ou Renovações: 70

1.1.3

Autenticação de documentos diversos: 178

1.1.4

Outros Actos Consulares: 67

1.1.5

Ascende a 53 o número de processos remetidos à Embaixada de Lisboa
para despacho, tratando-se maioritariamente de emissões e renovações
de passaportes.

Coimbra, 29 de Abril de 2011

13

