




Senhores Curadores, 

1. Introdução
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Este Relatório refere-se ao quinto ano desta Administração, sendo um ano atípico como o de 2020, 
com objetivos que se mantiveram e na sua sequência, mas tendo de se adaptar a novas situações, 
sendo de realçar o seguinte: 
- A gestão financeira tinha apresentado resultados positivos em 2019 havendo ainda bons valores em 
Janeiro passado; a partir de Fevereiro com a chegada da Pandemia ligada ao vírus Covid-19 o 
resultado das aplicações financeiras iniciou um processo de quedas abruptas, obrigando ainda a 
tomar medidas mais prudentes e cuidadosas o que ligado à imprevisibilidade dos mercados ainda 
permitiu uma boa recuperação no final do ano que terminou com um pequeno superavit.
Com esta situação e face ao quadro de confinamento geral que se seguiu houve um elevado conjunto 
de atividades que não puderam ser realizadas, levando a que se abrisse uma oportunidade de 
trabalharmos para a melhoria do nosso sistema interno, o mesmo tendo sido feito relativamente ao
CCCM. 

- Nesta área e considerando a saída do anterior Secretário-Geral em 31 de Janeiro foram tentadas
várias hipóteses de substituição sem os resultados desejados pelo que o seu trabalho foi
essencialmente dividido por dois Administradores (questões administrativas e jurídicas e questões
financeiras, relações com a banca e aplicações financeiras). Dentro de um CA que tem as suas
atividades distribuídas por Pelouros, a todos pedi (principalmente àqueles dois) que fossem revistos
todos os procedimentos existentes do anterior (parcela por parcela, alínea por alínea) com o objetivo
de modernizar a Administração, torná-la, em tudo que fosse possível, menos dispendiosa e rotineira;
sem pôr em causa tudo quanto fora feito procurou-se com todas entidades com quem temos relações
que tudo fosse revisto e renegociado. Acresce que também houve como objetivos garantir a
Segurança das nossas instalações (Alcainça como primeira preocupação) e digitalizar tudo quanto
fosse possível.
Nesta linha foi criado um novo e mais apelativo Site da FJA que neste momento já está operativo,
havendo a necessidade permanente de ir sendo preenchido com conteúdos de interesse.
- Acresce que se alargou o conjunto de atividades relacionadas com o levantamento das Instituições
Universitárias de Portugal e da RPC tendo com objetivo saber tudo quanto está a ser feito nesta área
nos dois sentidos e permitir através de um novo Portal poder pô-las em contacto, como será
detalhado em capítulo próprio.
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